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Hova tunt a sok virag...
Interju H6di Sandorral.
a Vajdasagi Magyarok Demo.!<ratikus Kozossege (VMDK) alelnokevel
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A Carrington-fele bekejavaslatok alapjan sajat kisebbsegi szempontunkoolkidolgoztuk es megvalaszoltuk
art, bogy milyen megoldasok
elfogadhatOak a vajdasagi magyaroknak. Ezek alkalmazhatoak mast kisebbsegben elo
vagy kisebbsegbe keriilo nepcsoportok erdekeben is. Ugy
velem, olyan modellt alakitottunk Id, amely Kelet -Europa
mas reszein ugyancsak alkalmazhato.
- Hogyan jest ez a modell?
- Ez nagyjabol mege~ezik Carrington beketervenek
egyik valtozataval. Abol tobbsegben van valamelyik nepcsoport az adott kozigazgatasi teriiletegysegenbeliil,ottlehetoseg nyilik teriileti autonomiara, onkormanyzatra. Ez
egy'megoldas. Ezzel parhuza~osan, tehat nem vagylagosan,
a szorvanyokban elO nepcsoportok jovojet. az egesz teriiletre vonatkozoan, szemelyi elyen alapulo kisebbsegi onkormanyzatok,
tulajdonkeppen
egy kulturalis autonomia kereteben kepzeljlik el es tartjuk
megval6sithatonak. Annak a
regi es a gyakorlatban bevalt
semanak megfelelOen, ahogran a kiilOnoozo egyhazkozossegek mukoonek es jol
megfernek egymas mellett
ugyanazon a teriileten, eltero
ideologiai, kulturalis torekveseikkel. Ugyanigy a nemzeti
kulturak, a kiilOnbozo ajk6 nepek, nepcsoportok is tokeletesell megfernenek egymas mellett, fliggetleniil a szamaranyuktol az adott tersegen
beliil. Az emlitett moden kereteben harmadik megoldas az.
bogy azokban f~vakban, varosokban -, amelyek bar szigetkent elnek idegen nyelvi kornyezetben- , ahol a mas ajku
nepesseg tobbseget kepez. ott
lokalis autonomiaval rendelke-"-- ](jjejtene e strategia zo onkormanyzattal biztositelemeit? Mire alapszik ez, es suk a kisebbseget<:vooelmet,
mit celoz meg?
identitasuk es kulturajuk meg-

A titoi Jugoszlavia kiszenvedett. A "nephadsereg" megfiatalitott vezerkara vootelen
lakohazak bombazasara ad parancsot Boszniaban. Ugyanaka szerb Jugoszlavia politia nagyaranyu kor
kusai. a kisebbsegi jogok ervemozgositasok nyesitese iiriigyen. eszkalaljak
hatasara, a haborut a Balkan egyre nareszere. A VMDK nyia Tisza menti gyobb
latkozatban szolitotta fel a
kozsegekben, vajdasagi magyarokat a sorkatonai bevonulas megtagadasaa tulsulyban fa.
Az elmult hetekben ismet
magyarok beketiintetesek voltak tobb
lakta magyarlakta
telepiilesen.
ujool idoszerusiti azotelepuleseken Mindez
a kerdeseket, amelyekrol a
hatalmas kat
VMDK alelnokevel magyarormeretu beke- szagi utja alkalmaval beszeltuntetesekre gettiink.
- H6di ur! A VMDK
es megmozdu- meglehetosen nehez helyZetbe
lasokra kernlt a hdborU miatt. Milyen
all(tott maga ele a
kerUltsor. jeladatot
szervezet? Mi il lehetosege ebEz a haboru- ben a veszelyes kOzegben?
ellenes
- A VMDK-ra barmilyen
csekely is a mozgastere. rendmegnyilva- kivfil Cantos feladatok harulnulas flak. Naprakeszen kell ismera polgarok nlink az europai torteneseket,
Jugoszlavia szethullasaval
jogos meg- akapcsolatos
politikai allasfoggyozodesebol lalasokat es ertekeleseket. Enfakadt. nek megfelelOen kidolgozzuk a
politikai ,cselekvesi strategiat
A VMDK es
megprobaljuk ervenyesiteni
szamtalan- azt, mert a kieIezett haborus
szor kerte helyzetet a magyarsag rendkinehezen, megfelemlitve,
es kovetelte vfil
frusztralva eli meg. Ebben a
a szerb kilatastalan helyzetben netavlatot ken felkinalnunk
kepviselohaz- klink
a magyar kisebbsegnek azert,
tales bogy az emberek bizzanak a
a kormanytol, jovoben es ne hagyjak el az orvallaljak az ottmarahogy akarata szagot,
dast meg akkor is, ha ez bizoellenere nyos kockazatokkal jar. Ebben
senkit se a
tortenelmi
kenyszerhelyzetben a VMDK-nak
kenyszerit- olyan atmoszferat ken teremsenek tenie, amelyben ez a magatara polgarha- tasforma megvalosithato.

orzeset. Mindezeken feliil ugy
gondoljuk, es ezt kovetkezetesen kepviseljiik, bogy azok a
kelet -kozep...europai
regiok.
amelyek nagy tortenelmi. kulturalis. gazdasagi. politikai hagyomanyokkal rendelkeznek,
sOt, nemzetisegi jellegiiknel
fogva most, meg inkabb. mint
korabban. elvezzenek egy europai ertelemben vett regionalis statuszt: tehat a tersegek
gazdasagi. politikai. kulturalis
onallosagaval jaro mindeD jogot. TIien regio a Vajdasag is.
Nyilvanval6an az emlitett elgondolasok azon megoldasi lehetosegek koze tartoznak,
amelyek egymas mellett, egyw
mast atfedve biztosithatjak a
nepcsoportok es nepek szamara a konfliktusok megoldasat.
a tartos beke megvalositasat.
Ez a VMDK kiilpolitikai ertelemben vett elkepzelese.
- Mire torekszenek a belpolitikdban?
- Belpolitkai vonatkozasban a gyakorlati elet klnalta es
kinaIja fel a sziikseges lepeseketoBacska teriileten az elm61t
id&zakban.
a nagyaranyU
mozg6sitasok hamsara. a Tisza
menti kozsegekben, a tuls61yban magyarok lakta telepiileseken hatalmas meretu beketiintetesekre es megmozdulasokra keriilt SOT. Ez a
haboruellenes megnyilvanulas
a polgarok jogos meggyozOdese~l fakadt. A VMDK szamtalanszor kerte es kovetelte a
szerb kepviselohaztol es a kormanytol, bogy akarata ellenere
senkit se kenyszeritsenek a
polgarhaboruban valo reszvetelre. A megmozdulasokat ertekelve feljogositva ereztiik
magunkat. bogy hivatalos formaban'forduljunk a szerb kepviselohazhoz: hozzon dontest
ebbeD a kerdesben. Vagyis ne
kenyszeritse a magyarsagot es
a kisebbsegeket testvergyilkos
haboruba, ne mozgositsa oket
tartalekoskent. A szerb kormany tovabbitotta leveliinket a
hadiigyminiszteriumhoz. ahonflan valaszlevel ,erkezett. Ebben ismertettek azt a belgradi
allaspontot, miszerint a hadsereg vooelmere kelt a Horvatorszagban kiszolgaltatott helyzetbe keriilt szerbeknek. Mintbogy a haboru szovetsegi
dontes kovetkezmenye. ezert a
szerb kormany es a hadligymi-

niszterium nem illetekes a
>
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