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Becsey Zsolt levele a szabadkai tüntetés résztvev ő ihez 
(A Fidesz EP-képvisel ője) 

Tisztelt vajdasági magyar fiatalok! 

Az utóbbi másfél évben , tudom, egyre nehezebb-
re fordult az amúgy is nehéz és kisebbségi sorban él ő  vaj-
dasági nemzettársaink helyzete. Nemzettársainkat mon-
dok, mivel ugyanazt a történelmi múltat és ugyanazt a kö-
zös kultúrát, ugyanazt az államisági értéket képviseljük, 
mint amelyet eddig már Magyarország és a felvidéki ma-
gyarok be tudtak vinni az Európai Unióba. Magam, mivel 
néhány kilométerre a magyar-szerb határtól születtem, 
még inkább tudom ezt, hiszen ugyanazokat a dél-alföldi 
szokásokat ő rizzük, ugyanazt az "ö-betűs" tájszólást be-
széljük. Ezért is érzem át, ezért is mondom ki azt, hogyha 
a Vajdaságban őshonos magyarokat bántják és sértege-
tik, akkor az olyan, mintha minket érne támadás. A test és 
a lélek egyszerre sajog, még ha nekünk, magyarországi 
magyaroknak ideát, tő letek néhány kilométerrel észa-
kabbra, sokkal könnyebb is az élet, mert nemzeti létünk-
ben, anyanyelvünk használatában és vallásunk gyakorlá-
sában nem akadályoznak minket. 

A fizikai és lelki támadások, valamint az oktatási, 
kulturális, gazdasági és foglalkoztatási diszkrimináció ő rli 
az idegeket a közös ősök földjén, a Vajdaságban. Ezt ma-
gam is minden idegszálammal próbáltam föltárni az Euró-
pai Parlament délszláv delegációjának tagjaként, vagy 
Brüsszelben nyilvános közmeghallgatások kezdeménye-
zőjeként, illetve a Vajdasággal foglalkozó rendkívüli ülé-
sek és határozatok elindítójaként. 

Mérföldkő  a mai nap, hiszen olyan rendezvényre 
gyű ltek össze a vajdasági fiatalok, amilyen rendezvény 
eddig még nem volt. Civil, független, önálló kezdeménye-
zésű rendezvényükkel azt fejezik ki, hogy a Vajdaság sok-
nemzetiség ű  voltát veszélyeztet ő  eddigi politika nem foly-
tatható. Azt fejezik ki, hogy a passzív hatósági hozzáállás-
sal megtű rt, sőt bátorított etnikai tisztogatás egy itt ősho-
nos nép és más nemzetiségek ellen nem lehet egy euró-
pai folyamat része. 
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Különösen értékes ez a megmozdulás azért, mert 
fiatalok kezdeményezése, akiknek jöv őre van szükségük 
itt a Vajdaságban, és akik ezzel azt akarják kifejezésre jut-
tatni, hogy nem akarnak innen elmenni az anyaországba. 
Itt akarnak élni a Vajdaságban, magyar nemzetiség ű  szer-
biaiállampolgárként, helyi lakosként és adófizet őként. 

Különös ez a rendezvény azért is, mert békésen, 
fegyelmezetten és méltósággal juttatjátok kifejezésre azo-
kat az igényeket, amelyek minden európai polgárnak 
alapvető  normái közé tartoznak: az anyanyelvetek egyéni 
és közös m űvelését, az igazságszolgáltatás el őtti egyen-
lőséget is beleértve. 

És különös ez a rendezvény azért is, mert egy civil 
szervezet kezdeményezése, tehát nem a pártpolitika esz-
köze. Nem felülrő l lefelé manipulálva szervezték, hanem 
európai módon: alulról fölfelé építkezve, mintegy üzenve 
a politikának, hogy ezé a módszeré a jöv ő  itt, a Vajdaság-
ban is, nemcsak néhány kilométerrel odébb. 

Magam hallom ezt a szép szót, és megértem az 
üzenetet, annak módját, kulturáltságát. Mindahhoz, hogy 
ez a tisztaság megmaradjon, szükséges, hogy miközben 
figyelünk rátok, odahallgatunk a szavatokra, egyúttal elke-
rüljük azt az alaptalan vádaskodást, miszerint civil meg-
mozdulásotokat a politika, netán a választások el őtt álló 
anyaországi politika hozta volna létre. Azok, akik ilyesmi-
vel vádaskodnak, saját gondolkodásukat leplezik le. Ezt 
nekünk el kell kerülni. 

Ezért döntöttem úgy, hogy nagyon megtisztel ő  fel-
kéréseteket megköszönöm ugyan, ám személyesen 
mégsem veszek részt a megmozduláson. Egy ezzel kap-
csolatos esetleges polémia ugyanis méltatlan lenne ne-
mes, és közös céljainkhoz. 

Kérem ezért megértéseteket. 
Személyesen nem vagyok jelen, de higgyétek el, 

lélekben ott vagyok veletek, Szabadkán. 
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