~J

~N

1994. aprllls 3., vasamap

Nines mod
a kozeledesre
Az eros es a bizaImat elvezo erdekvedelmi szervezet
a mlilte - Beszelgetes dr. H6di Sandorral
Ugysz6lvan

mindenlc.i

pen7oiigyi botranyr6l bes7oelt,
illetve beszel. Nyilvinval6,
nem errol van s7o6, hanem
egeszen masr6L Mar a
,VMDK els6 tis7otujit6ertekezlete d6tt sejteni lehetett, bogy
a vajdasagi magyarok erdekvedelmi szervezeteben ket policikai imnyvonal kerillt srembe egymassaL Ez az evi erteke7Jeten teljes egeszeben bebizonyosodott. Tal:in a kedelyek, az indulatok most mar
egy kisse leesillapodtak.
EIs6 kerdesiink dr. H6di
sandorhoz, a VMDK tanacsanak tagjahoz: mien nevezte
On Agostont irredentanak?
Talin fordftva: 'en gem
vadolt meg Agostort hatarm6dos{tisi torekvesekkel, a Magyar Sz6nak.adult, 1994. marcius 24-en megjelent interjujab an. A vadaskodassal nyilvanval6an az volt a celja, bogy
politikailag lejarasson es lehe-
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tetlenne

tegyen

Szerbiaban.
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hatarkcrdest illet6en esakugyan volt vita koztiink, csak.nem ebben a vonatkO7.asban. Elleneztem,
bogy a magyarsag neveben e16zetes
konzultaci6 cs testiileti dentes nelkill
ismctelten hllscgnyilatkozatot tegyen
a hatarokra vonatkoz6an is, mint
ahogy azt tette szamos esetben. Javasoltam, bogy maradjunk meg sajat
progra~celjaink mellett;" a hiitarok
rendezgetese helyett sajat celjaink
megva16s{tasaval
foglalkozzunk.
Egyebkent is, ahol a kisebbscgek sorsanak erdemi rendezesere nines keszseg, a hatarok serthetetlensegere alapoz6 politika a kisebbsegek reS-zer61
csak remenytelen torleszkedes.
Veletnenye szerint van-e escly
arra. bogy a VMDK ket tabora kozelebb keriHjon egymashoz, vagy inkabb eImelyiilnek az ellentetek?
Nines m6d a kozeledesre. A
YMQ~ ~panjellege kizarja a platformosodast, a mas szerVezetekkel es a
maskent gondolkod6kkal val6 egyiittmukodes lehet6seget. El6re lehetett
tudni: barmelyik politikai s7.arnyfdillkerekedese a YMDK es a magyarsag
megosztottsagahoz fog vezetni.
Ha az ellentetek eImeIyiiIeset
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j6solja,
za?

ezt a velemenyet

- A nyflt szakadas

.

mire alapo;r;.

es a botmny elkeriilese annak koszonhet6, bogy a
demokrata szamy visszafogottan viselkedett a kozgy1llcsen, es h'itva a dolgok Ic.imenetelet, visszalepett a jelOlesekt6L A kommunista szarny reszer61
viszont hianyzott a keszseg a kompro-

misszumra, es hiinyozni fog ezutan is.
Ez a kozgy1llesen nyilvanval6va vaIt.

.

llyen

szorongatott

helyzetben

lat-e kiutat egy olyan ereSses bizalmat
elvez6 erdekvedelmi szervezet mdkodtetesehez, amely a vajdadgi magyarok erdekvedelmet szolgaIja?
Az er6s es a bizalmat eIvez6 erdekvedelmi szervezet a mUlte. A
VMDK zentai kOzgyUleset kovet6en
nem a vajdasagi magyarsag egeszenek, hanem lc.izar6lag egy sz1lk csoponnak az erdekeit kepviseli, hatarozott ideol6giai jelleggeL A vajdasagi
magyars~g a maga egeszcben erdekkepviselet nclkiil maradt, hiszen a
YMDK alapszabaIya es ideol6giai platformja alapjan a killonboz6 erdekeket
nem tudja felvaIlalni. Ezen a Ic.iszolgaItatott helyzeten kell pr6baInunk miel6bb vaItoztatni. Ezrel egpdejUleg
varhat6an megindul a vajdasagi magyarsag politikai pluraliz<'i16dasakiilonboz6 politikai szerve'!etek formajaban.
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. A magam reszer6Inem tartom feltetlenill tragikusnak azt, ami t5rtent.
Fontos az, bogy a sZ{nvallasm,egtortent. Ennek alapjan mar lehet6segiink
van a tovabbep{tkezesre.:Es az els6lepesek ebben a vonatkozasban mar
meg is tortentek
hallottuk dr. H6di
Sandort61.
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