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EGY SZELET KENYER EREJEIG
Beszelgetes dr. H6di Sandorral,
a Vajdasagi Magyarok Demokratikus Kozossege alelnokevel
Az immar masRIeve tarta, iszonyilan
vires es kegyetlen delszJav htiborUnak van
egy olyan vetUlete, amelyrol keves sza
esile. A tomegtajekoztattis hajlamos arra,
hogy a halottak szama szerint merlege/je
a helyzet sulyossagat. Ez a logiko azt
mondja: ott, ahol nom tudnakfelmutatni
tizezres nagysagrendben
megcsonkitott
hul/akot, kiirtott falvakot, fel eve tarta
ostromgyun1t, aknaesot es bombatolcserekef, ott nines baj, vagy ha van is, eltorpul
a tobbi mel/ett. Mi a helyzel a Vajdasagban?

- Hogyan ileli mol: a szabeli lama- Svidorstagban kir/ek menedekjogot,letegatason tul htik-e. erzik-epeldaul a sve- lepedesi engedelyt. A legtobbjuk kireshe
dek, mi az, omit a valsagmegoldasaerde- elutasita valas: erkezett. Mit teher a
kiben tehetnenek?
.
- Mindenlltt elmondtuk, bogy Rem
lehet tart6s bekeben remenykedni addig, amig a kisebbsegi kerdes meg Rem
0ld6dik. Horvatorszag elismeresekor az
ottani szerbeknek majdhogynem aHami
OnaH6sagol biztositottak, mig a vajdasagi magyarsagr61 ez idaig egy sz6t gem ejtettek.
- Mi leher ennek at oko? Kellos mereevel memek?

- Bizonyara, hiszen az ertekelest el- A balsors ide esapott bennllnket, a
beketlen balkani nepek kOze. Ennek kO- silsorban mennyisegi kriteriumok vezerlit: a tObbnek tObb, a kevesebbnek kevetkezteben most, amikor a kommunista
vesebb jar. A Sved Televizi6 is a svedorvilagreD41 bukAsa utan a szerenesesebb
sugi magyarokkal szemben az itt tart6znepek vegre europai perspektiva ele
kod6 szerb es horvat nyelvet beszelilk
neznek, nekilnk, vajdasagi magyaloknak
tObbsegere hivatkozva pr6bAlt meggyilzegy VOtes haboru szOmyilsege jutott osz- ni arr61, bogy mondand6mat ne magyatAlyreszllnklll, omit ha tulelllnk, evtizerul, haRem az aJtalam is ismert .szerbdekig gem leszllnk kepesek Idhevemi kahorvat. nyelven mondjam cl.
tasztrofalis kOvetkezmenyeit. A politikai
- VegUl milyen nyelven keszUlt el at
nyomas, a megfelemHtil intenedesek,
a interju?
- Nem keszlllt cl. Pedig akadt volna
mpzgositas, a hadbirosagi beidezesek, a
magyar-sved fordit6m, Rem is egyl
haboru kiterjedesenek veszelye, a fokoA Mozaik cimil milsor - ajelek szerint
zodo veszelyeztetettseg-erzes
kOvetkezszerb erdekeltsegil
- szerkesztilsege,
teben az ill elil magyarsag meneklll,
amely az ev vegen egy r6zsaszin kepet
amerre lat. Filkent a fiatalsag kenyszerlll
festa riportot keszitett a vajdasagi mauj hazat es otthont keresni a maga sugyarokr61, Rem tudta elfogadni azt,
mala, mivel Rem hajlando fegyvert fogbogy anyanyelvemen nyilalkozzak.
ni es beverezni a kezet egy olyan bAboruban, amelynek celjai idegenek tille.
Upeshatraoyhao
- Kiterjedhel-e a MborU a VajdasagHogyan
tortenhet ez mol?
ra, s ha igen, akkor mire szamilhat az 01- Azon tul, bogy Rem tartozunk a
,',' tan; magyarsag?
legkedveltebb
nepek kOze, bAtranyos
,
- A mostani hatalom Onmaga kelephelyzerllnkben bizonyara az is kOzrejateejebe esve Rem tehet mast, mint bogy
szik, bogy mi, magyarok, lepesMtranyfenntartja a bAborlis aHapotot; ha Rem a ban vagyunk. Az eddig sehol gem volt
horvat Crouton, akkor Boszniaban, ha
albAn emigraci6 peldaul kemenyen - es
Rem ott, akkor Macedoniaban, s ha ott
Rem sikertelenill - lobbyzik mindeniltt
gem, akkor akAr Koszov6ban vagy a az alban szannazasuak erdekeben; meg
az Egyeslllt AHamok tamogatasat is siVajdasagban. Nem teheti meg, bogy Mkerlllt elnyemie. A Zsid6k VilagszOvettat forditson azoknak, akiket az egysesege a vilag Mnnely tajan elil zsid6 szarges Nagy-Szerbia megval6sitasanak igemazasu egyennek a segitsegere slot, varetevel tilzelt Mborura. Az aIlig felfegyiaMnyszor
alIa szllkseg mutatkozik.
verzett hadseregnek es a szabadesapaSzamon tartjak egymast, es egymas ertoknak eHensegre van szllksegllk. Csakdekeben
mindent
megmozgatnak.
bogy az egesz tersegben egyedlll a vajA Magyarok VilagszOvetseget - melydasagi magyarsag nines felfegyverezve:
net vezetasegi tagja vagyok - esak a
meg parittyaink sinesenek! Vedtelenlll
mull ev augusztusaban kezdtllk ujjAalaaHunk. Egyedill Isten irgalmaban bizhakitani. Meg mindig coat a vajUdas aHatook.
pptaban vagyunk, ezert nines jelen az
MVSZ sem Genrben, sem BrIIsszelben,
sem Hagaban - egyaltalan sehol, ahol
Egyetleo fegyveriink:
a magyarsagert s benne a vajdasagi maa oyilvaoossag
gyarsag sorsaert is tone es lehetne tenni
- A szorongalott helyzelben' van-e valamit, de Rem holnap, haRem mal
mtis altemativa, mint az oltalomkereses, Nem akarunk olyan tragikus mulasztAst
elkOvetni, mint a felvideld mal!&'arsag,
peldaul a szUlo.fOldelhagydsa aran?
amidiln a volt Csehszlovakia szetvalasa
- Egyetlen fegyverllnk van: a nyilvanyoman letrejOtt ket uj aHam elismeresenossag. A vajdasagi magyarsagot a helynet proeedurajaban Rem haHatta elegge
let kenyszeritette, bogy megfogalmazza
es egysegesen hangjat. Szlovalda ellsmepolitikai tOrekveseit, s azokkal a nyilvarose anelklll tOrtent meg, bogy egyetlen
nossagra lepjen. Ezt tette egy evvel ez- sz6 is esett volna a felvideki magyarsageliltt, amikor 1992. aprilis 25-en, aMar61. Az RMDSZ mersekelt politikAja
sem tudott Idrukkolni hatarozott es vilagyarkanizsan
tartott
kOzgyiilesen
a

.

VMDK elfogadta a magyar auton6miar61 sz616 dokumentumot,
es Idmondta
igenyet az Onkonnanyzatra. Hatarozatait eljuttattuk a bAgai Jugoszlavia-ertekezlet folytatAsakenl milkOdil brllsszeli
ertekezlethez, eur6pai es mas aHamok
konnanyaihoz. Svedorszagi latogatasom
egyik programpontja is tOrekveseink ismertelese volt. Mindeniltt egyertelmil
tamo~atasukrol bizlositottak,

gas Onkormanyzati tervezettel az erdeiyi
magyarsag sumara.
A habozas es bizonytalansag a mi esetilnkben az eletllnkbe kerlllhet.

Aholiciot Urtiiok,
Rem amoesztiat

VMDK az 0 erdekUkben?

-

Mindenlltt elmondtuk, igy a sved

klllllgyminiszteriumban
is, bogy politikank alapvetilen azt celozza, bogy a vajdasagi magyarsag szlllafOldjen maradhasson, es ott talalhassa meg boldogsaganak felteteleit. Ehhez viszont poHtikai-gazdasagi
garanciak
szllksegesek,
amelyeket esak a nemzetkOzi kOzOsseg
biztosithatoa. Termeszetesen azt is szeretneok, ha az eltAvozottak bAnt6das es
felelem nelklll hazaterhetnenek.

-

lilt-e erre leheloseget?

-

A nemzetkOzi

kOzvelemeny

bilnOs

tetovAlasa a kont1iktust esak elodAzza,
es ujabbak esirait melengeti. Mi tObb izben is keressel fordultunk Szerbia es

risznyaval, a \elekOla nyomorra\. A Kelet-Boszniara ledobott elelmiszeresoma-

Kis-Jugoszlavia
kormanyaihoz,
bogy
hozzaoak aboHci6s tOrvenyt a kIIlfOldre
tAvozottakkal kapesolatban,
de eltelt
egy ev, s meg esak valaszra sem meltattat. Amikor VukovArt es Vinkovcit tObb-

mort olyan helyem hull; mas reszet

SZOIbevettek a szerbek, es lattAk, bogy
gyalogsag nelklll Rem tarthat6, attar
epp a Vajdasagban toborzott magyarokat vittek. ado: agylitOlteleknek! Az oktalon halaJ elill meneklllt el a legtObbjIlt. Ma senld Rem hajland6 garanciat
vaHalni az esetleges hazateleplllilk sorsaert. Ezert kertllk tObbek kOzOtt a svedek megerteset es tIIrelmel a talllnk ide
menekilltek ilgyeben, s azt, bogy elhamarkodott dOntessel senkit ne szolgAltassanak ki a bizonytalansagnak, esetleg
annak, bogy masnap mar ujb61 a hadszinterre killdjek. Kis-Jugoszlavianak
nines jogalapja alIa, bogy a volt szOvetsegi tOrveny ertelmeben hadba hivja a
horvat, a szloven, a bosnyak, a maced6n
vagy az albAn polgarokat. Miert tehetoe
meg ezt egyedlll a vajdasagi magyarsaggal? Mi aboHci6t kertllnk, ami Rem jelent mast, mint egy jogtalan rendelkezes
hatAlyon Idvill helyezeset, eltOrleset,
megsemmisiteset. Nem amnesztiat kertllnk, hiszen az, ha kOzvetve is, a volt jugoszlav szOvetsegi tOrveny eHsmereset, a
haborli jogossaga~ kOvetkezeskeppen a
bilneselekmeny tenyenek elismereset jelentene. Errill pedig sz6 siDes! gem a Mborlinak, gem a mozg6sitasnak
nines
jogalapja!

Retteg es ehezik
Ifjusagunk szine-java elilzve. Ifjusag
es gazdasagi eril nelklll maradtunk: OnszetVeWdesllnknek nines
hattere.
25 000-30000aktiv tagunk van, de nines
egyetlen fizetett tisztsegviselilnk semI
Ugyanakkor mintegy 30000 fiatalt tell a
rendszabaly bujdos6va, menekllltte, s
nyomukban megannyi esonka, remenytelen helyzetbe sodort esalad maradt.
Ezekral az otthonmaradottak ken gondoskodjanak. Minden aktiv dolgoz6ra
maris 22-23 eltartand6 szemely jut.
Van-e ertelme maradni es olyan orszagban elni, amelyben a teljes megsemmismes, a totAlisnyomor, az ehhalal fenyegeti az emberek milli6it?

-

Megismetlem a kerdest. Van-e ertel-

me maradni?
- A vajdasagi magyarsag ezer sebinditott uljara tobb tizezemyi vajdasagi
hA' ,,"~;. ". o'"-n"."" -"-"e...
mn~vart, Kii,iilii/' mi.fee,' ."oh-h-n.

-

Bizonyara a gyors dontes kenystere

-

mindeD balsejtelme ellenere
ugy dOntOtt, bogy marad. Nem lehetnek iIluzi6ink. Az a rendszer, amelynek politikaja
mas nepek ldirtAsara iranyul, amely
nem;eti programceljai megval6sitasa ~rdekeben leirhatatlanul sulyos es kegyetleD bilneselekmenyekre
ragadtatta magat, s azzaI fenyegetazik, bogy egy ujabb
vilagbAboru feneketlen moesaraba rAntja az egesz emboli civilizaei6t, kOnnyiiszerrel hazatlan-gyOkertelen fOldOnfut6va tud tenni valamennyillnket, ha erre
raszanja magat. Egyelare meg raftnalt
m6dszerekkel pr6bAI elilzni, meneklllesre kenyszeriteni bennllnket.
Egyebek
mellett a nyakuokba akasztott koldusta-

got egy reszet a medvek hordjak szet,

-

a nagyobb reszet - a szerbek szerzik
meg, c;leha a muzulmanok kezere kerlllne is" fegyverrel veszik maid el tillllk.
A nagyhatalmak rOvidlatasa felelmetes.
Azt sem hajland6k tudomasul venDi,
bogy a NemzetkOzi VOrOskereszt slAllitmanyait egyenesen a frontra iranyitjak.
A nemzetkozi kOzOsseg, klllOnbOzil segelyszervezetein kereszt6I, a volt Jugaszlavia terllleten mintegy Mrommilli6
embolI elelmez. Szerbiaban zsakszlunra
osztjak segelykent a lisztet a szerbeknet . . . A vajdasagi magyaroknak eddig
mindebbill egyetlen gramm sem julottl
A vajdasagi magyarsag retteg es sz6 szerint - ehezik.

Egy szelet kenyer erejeig
- Hogyan segithelank?
- ElaszOr is annat tudatositAsAval,
ami e mostani marcius 15-ikenek 6zenete is tone legyen: az egyetemes magyarsag egy es oszthatatlan. Lehet, bogy
most az egyik tagja verzik, hadd siessen
segitsegere a masik. Holnap amannak
lehet szllksege a tObbiekre.
Ma vitan Idvill a vajdasagi magyarsag
kerlllt a legszorongatottabb
helyzetbe.
A varhat6 veszelyre, a teljes ninestelensegre, a mar elaallt rendldvill nehe. szocialis helyzetre val6 teldntettel a vajdasagi magyarsag kOreben megindult egy
OnsegeIyezil jellegil szervezooes. Ez a
Vox Humana, melynek segelykera felhivasat ide is eljuttattuk. Tisztaban vagyunk azzal, bogy egy uj es megnyugtat6 szocialis intezmenyrendszer Idepit...re jelenleg semmi eselyiink SiDes. Mi a
tragikus vegldfejletet szeretnenk kesleltetni, esetleg megakadalyozni,
tObbek
kOzOtt azaltal, bogy helysegeinkben ingyen nepkonyhakat allitanank eel a raszorul6knak, akiknek szama rohamosan
nil. EIsilsorban elelemre van szllksegUnk.
Az egykor gazdag, duo gabonallengetil Vajdasag lak6i ma eheznek. PAjdalam, bogy vallunkon koldustarisznyaval
jArjuk a vilagol, es alamizsnaert kopogtatunk. Az otthonmaradottakert.
A vajdasagi magyarokert. Kerjllk, legalabb
egy szelet kenyer erejeig segitsek ilket!
Moloar VOtes Pal
~tocHnl~

