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Szilágyi Imre                               A vajdasági magyarok

2011. szeptember 27-én Szerbia elfogadta a vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvényt.1 
Ez a jogszabály rendezi a kommunista hatalom által elvett vagyonok visszaadásának, 
kárpótlásának rendjét. Bár a törvényt Szerbia-szerte nagyon sokan várták, köztük a vaj-
dasági magyarok is, az utóbbiak számára a most elfogadott változat keserű csalódást 
jelent. Az ugyanis egyes kárvallottakat a kollektív bűnösség elve alapján kizár a kárpót-
landók köréből.

Az előzményekről

A törvény tartalma, illetve annak késedelmes elfogadása azt mutatja, hogy Szerbia 
bizonyos tekintetben még csak alig távolodott el a kommunista társadalom ér-
tékrendjétől. Nem csupán arról van szó, hogy a Szerbiával egykor közös államot 

alkotó Szlovéniában a kárpótlásra vonatkozó törvényt már 1991 őszén elfogadták,2 de 
arról is, hogy a Köztes-Európának is nevezett térségben Szerbia volt az utolsó, amely ren-
dezte ezt a kérdést. A 2000 őszéig hatalmon lévő Slobodan Milošević idején szóba sem 
jöhetett egy ilyen jellegű törvény megfogalmazása. A Milošević bukása után hatalomra 
került politikusok ugyan megígérték, hogy ezen változtatnak, de egy ideig egyáltalán 
nem történt semmi. Az elégedetlenkedőket tömörítő Vagyon-visszaszármaztatási Liga 
első nemzetközi kongresszusát 2003 decemberében tartották Belgrádban. A liga szerb el-
nöke elmondta, hogy a tíz éve fennálló szervezet addig nem ért el semmilyen eredményt, 
„mert sem a miloševići, sem az aktuális hatalom nem mutatott készséget a vagyon-vissza-
származtatás megoldására”.3 A kongresszust az Európa Tanácsban tanácsadói státusszal 
rendelkező Ingatlanvédelmi Nemzetközi Unió (UIPI) szervezte, s az volt a céljuk, hogy 
tudassák a szerb közvéleménnyel: az ország addig nem léphet be az Európai Unióba, amíg 
a kárpótlás ügyét megfelelően meg nem oldja. A liga ennek tudatában a korábbiaknál 
aktívabb fellépést ígért. A szervezet adatai szerint „csupán Vajdaságban 130.000 hold ter-
mőföldet, 8700 tanyát, 5500 házat, 430 gyárat, 2500 kisipari létesítményt, 550 vendéglőt, 
90 szállodát és 12 termálfürdőt vettek el.”4

Bár a liga – amely többszázezer aláírást gyűjtött annak érdekében, hogy a törvényt 
elfogadják – tárgyalásokat folytatott az akkori kormányzattal, s annak egyes pártjai koráb-
ban tettek bizonyos ígéreteket, hamarosan kiderült, hogy nem sok remény van a törvény 
közeli elfogadására. Márpedig ez azért is fontos lett volna, mert közben felgyorsult a ma-
gánosítás folyamata, és nyilvánvaló volt, hogy az így privatizált vagyon visszaszerzésére 
még kevesebb a remény. A liga eredménytelenségét és – egyesek szerint – vezetőinek 
korrumpálhatóságát látva, többen új szervezetet hoztak létre. Ennek titkára beperelte az 

1 „Szerbia elfogadta a kisajátított vagyon visszaadásáról szóló törvényt”. BruxInfo, http://www.
bruxinfo.hu/cikk/20110927-szerbia-elfogadta-a-kisajatitott-vagyon-visszaadasarol-szolo-torvenyt.
html, 2011. szeptember 27.

2 Zakon o denacionalizaciji. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 1992.
3 „Fordulóponton. A Vagyon-visszaszármaztatási Liga nemzetközi kongresszust tartott Belgrádban”. 

Magyar Szó.com, http://archiv.magyarszo.com/arhiva/031201/, 2003. december 1.
4 Varga Attila: „Európa figyel”. Magyar Szó.com, http://archiv.magyarszo.com/arhiva/031206/

kozeletunk3.htm, 2003. december 6–7.
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államot a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság előtt. Látható volt, hogy a szerbiai helyzet 
olyan, amilyennek az arról beszámoló cikk szerzője leírta: „visszaadják, ha rákényszerül-
nek”.5 Ettől azonban akkor még messze voltak.

2006-ban Szerbiában elfogadták azt a törvényt, amely az elkobzott egyházi javak 
visszaszolgáltatását rendezte, 2007-ben pedig megalakult a Vagyon-visszaszármaztatási 
Igazgatóság. Ez utóbbi azonban mindenekelőtt a szerb ortodox egyház ügyeivel foglal-
kozott, a többi egyházéval nem. Amint arra az ügyben nyilatkozó dr. Német László, a 
katolikus egyház nagybecskereki püspöke is utalt, a szerb állam vagyon-visszaszármaz-
tatással kapcsolatos politikáját az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője, a liberális 
frakcióhoz tartozó, szlovén Jelko Kacin is erősen bírálta 2011 februárjában.6 Ez is azt 
mutatta, hogy az EU egy ideje egyre erőteljesebben kezdte követelni Szerbiától, hogy 
rendezze végre az elkobzott vagyonok ügyét. A szerb pártok között azonban e kérdést 
illetően 2010 ősze óta komoly vita dúlt.

A vAgyon-visszAszármAztAtás

politikAi-gAzdAsági nehézségei

A radikálisok teljes mértékben ellenezték a vagyon visszaszármaztatását, mond-
ván: az nagyon sokba kerülne Szerbiának. A kormány illetékes minisztere maga 
is tisztában volt azzal, hogy a probléma rendezése az államnak sok pénzébe kerül 

majd, mégis azt hangsúlyozta, hogy az államnak meg kell oldania ezt a feladatot. „Azzal 
a problematikus ténnyel állunk szemben, hogy egy törvény alapján természeti javakban 
szolgáltattuk vissza az egyházaknak a tőlük elkobzott vagyont, és az érintettek közül 
sokan azt szeretnék, ha az egyházakhoz hasonlóan ők is megkaphatnák ezt a jogot. Az 
esetet szabályozó törvény jelenleg az alkotmánybíróság előtt van”.7 Úgy vélte, a vagyon 
természetbeni visszaszármaztatása az adott szerbiai viszonyok közepette már lehetetlen, 
ezért megfelelő kárpótlási eljárást kell kidolgozni. Ugyanakkor egy képviselő már akkor 
feltette a kérdést, hogy vajon mi legyen a Vajdasággal, ahol a németektől nagyon sok 
földet elvettek.

Az erről szóló vitában a már említett miniszter azt hangsúlyozta, hogy „a természetben 
történő vagyon-visszaszármaztatásra Szerbiában jelenleg nincs lehetőség, mert ez több 
százezer, de lehet, hogy több millió jogvitát idézne elő”.8 Hasonló értelemben nyilatkozott 

5 Fehér István: „Visszaadják, ha rákényszerülnek”. Magyar Szó.com, http://archiv.magyarszo.com/
arhiva/2004/maj/29/, 2004. május 29.

6 Jelko Kacin: „Od zemlje Srbije do države Srbije”. Delo, 2011. február 21.; Ternovácz István: 
„Tragikomédia, ami az egyházi vagyon visszaszármaztatása ügyében történik”. Vajdaság MA, http://
www.vajma.info/cikk/tukor/4345/, 2011. augusztus 29.

7 „Meg kell találni a megfelelő modellt a vagyon-visszaszármaztatásra”. Magyar Szó.com, http://www.
magyarszo.com/fex.page:2010-10-28_Meg_kell_talalni_a_megfelelo_modellt_a.xhtml, 2010. októ-
ber 28.

8 Varga Attila: „Meddig kell még várni a vagyon-visszaszármaztatásra?”. Magyar Szó.com, http://www.
magyarszo.com/fex.page:2010-11-03_Meddig_kell_meg_varni_a_vagyon-visszaszarmaztatasra.
xhtml, 2010. november 3.
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2010 elején a köztársasági elnök is, aki azt emelte ki, hogy a kérdésre Európában sehol 
sem sikerült közmegelégedést kiváltó megoldást találni. Az idézett cikk írója azonban 
úgy vélte, a problémát mindenekelőtt az okozza, hogy most részben azokat a vagyonokat 
kellene visszaszolgáltatni, amelyeket a rendszerváltás nyertesei (a volt Jugoszlávia terüle-
tén ezekre az angol eredetű tajkun szót használják) szereztek meg valamilyen (többnyire 
kedvezményes) módon. A szerző szerint kevesebb mint 150 ezer kérelmet nyújtottak be, 
az elkobzott vagyon mintegy 20 százalékát igényelték vissza, s szerinte „jócskán marad 
még abból a fennmaradt 80 százalékból a természetben való kárpótlásra, hiszen az átadott 
kérelmek 97 százaléka éppen a föld-visszaszármaztatásra irányul”.9

Az egyik érdekvédelmi szervezet képviselője azt állította, hogy a kormány az EU-
kérdőívekre adott válaszában nem a valódi helyzetnek megfelelő adatokat közölt. 
„A kormány az állami vagyon 70 százalékát egyszerűen nem tüntette fel. Így kívánták 
alátámasztani azt az állítást, hogy a természetbeni vagyon-visszaszármaztatás nem le-
hetséges. A kormány ezzel elérte, hogy egyesek a jelenlegi bérleti viszonyból tulajdonosi 
viszonyt valósítsanak meg, még mielőtt elkezdődne a vagyon-visszaszármaztatás”10 – 
mondta. A szervezet listát készített a szerinte eltitkolt állami vagyonról. Amíg az illetékes 
miniszter úgy vélte, hogy „az egykor elkobzott objektumok nagy része jogilag megala-
pozott adásvételi üzlet tárgya volt” – erősen ellentmondva ezzel saját, korábban idézett 
állításának (mely szerint a természetbeni kárpótlás komoly jogvitákat idézne elő) –, addig 
az egyik közgazdász azt kifogásolta, hogy a vagyon-visszaszármaztatást nem az állami 
vagyon privatizációjával egy időben valósították meg. „2000 októbere után a kormánynak 
ereje sem volt a restitúcióhoz, illetve nem is szándékozta végrehajtani. Most sürgősségi 
megoldásokat kell találni, amelyek nem biztos, hogy megfelelőek lesznek. A vagyon-
visszaszármaztatás folyamatának a halasztása lassítja a különböző reformokat, riasztólag 
hat a külföldi befektetőkre és jelentősen növeli az ország költségeit.”11

FordulAt 2011 nyArán

Az EU szerbiai képviseletének vezetője 2011. június 15-én egy, a privatizációról 
rendezett konferencián világosan kifejtette az EU álláspontját. 1) Ami a politikai 
szempontokat illeti, a vagyon-visszaszármaztatás ugyan nem szerepel az acquis-k 

között, de az EU a tulajdonjogot a gazdasági-társadalmi jogok között tartja számon, s 
ezért ellenőrizik annak tiszteletben tartását is. Az EU nem írja elő a vagyon-visszaszár-
maztatás konkrét formáját, de elvárja, hogy az összhangban legyen az EU értékrendjével. 
Gazdasági szempontból ez a kérdés a tulajdon biztonságának ügyével függ össze, ez tehát 
a befektetők szempontjából alapvető. 2) A szerb kormány figyelmébe ajánlotta a régió 
országainak korábbi tapasztalatait. 3) Az EU 2004 (az Európai Partnerség) elfogadása 
óta rendszeresen felhívta Szerbia figyelmét a probléma megoldásának jelentőségére. 
4) Hangsúlyozta, nem elegendő, hogy elfogadják a vagyon-visszaszármaztatásra 

  9 Varga: „Meddig kell még várni...”, i. m.
10 „Szerbia elkésett a vagyon-visszaszármaztatással”. Magyar Szó.com, http://www.magyarszo.com/

fex.page:2011-02-03_Szerbia_elkesett_a_vagyon-visszaszarmaztatassal.xhtml, 2011. február 3.
11 Uo.
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vonatkozó törvényt, de az sem mindegy, hogy milyen annak törvényhozási, intézményi, 
pénzügyi tartalma és minősége. Végül arra biztatta a kormányt, hogy mielőbb készítse el 
a törvényt, bocsássa azt társadalmi vitára, majd ésszerű határidőn belül fogadja el.12

Az említett konferencia megrendezésére persze azért kerülhetett sor, mert a tör-
vény előkészítésével már meglehetősen előrehaladtak, és mert a szerb kormánynak az 
EU-integrációban leginkább érdekelt politikusai így kívántak nyomást gyakorolni mi-
nisztertársaikra és a közvélemény egy részére. A kormány alelnöke bejelentette, hogy a 
nyáron társadalmi vitára bocsátják a törvénytervezetet, majd az ősszel a parlament elé 
kívánják terjeszteni azt.13 A kormány július végére valóban elkészítette a törvényterveze-
tet. Bár az alapvetően a természetbeni visszaszármaztatást tűzte ki célul, a már említett 
érdekvédelmi szervezet kifogásolta, hogy abban az esetben, ha az eredeti tulajdon visz-
szaadása már nem lehetséges, akkor a kormány az annak megfelelő jellegű, más tulajdon 
biztosítása helyett pénzügyi kárpótlást (valójában államkötvényeket) kínál fel.14

A vAjdAsági mAgyArok ügye

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) már a törvénytervezet munkálatainak elő-
rehaladásakor, 2011. július elején felhívta a magyar nyilvánosságot, hogy vegyen 
részt a témakörről szeptember elejére tervezett konferencia előkészítésében, illet-

ve az arról szóló közvitában, s az érdekeltek fogalmazzák meg javaslataikat, elvárásaikat, 
kezdeményezéseiket.15 Varga László, a VMSZ parlamenti képviselője, a szerb képviselő-
ház Európai Integrációs Bizottságának elnöke már augusztus elején (tehát pár nappal a 
kormány törvénytervezetének megjelenése után) felhívta a figyelmet arra, hogy magyar 
szempontból milyen problémák merülhetnek föl.16

Elsőként azt említette meg, hogy a törvénytervezet „az 1945. március 9-e után megho-
zott államosítási aktusokkal elvett vagyonnak a visszaszármaztatását, illetve kárpótlását 
irányozza elő”, ám a vajdasági magyarokat már ezt megelőzően is nagyszámban érték 
vagyonjogi hátrányt okozó cselekmények. Utána a már említett érdekszervezet által el-
mondottakat konkretizálta a vajdasági magyarok szempontjából:

amikor a második világháború után elvették a termőföldeket, akkor az magyarokat, 
szerbeket, németeket is érintett. Különböző helyekről felhívták a figyelmemet arra, 
hogy állami tulajdonba elsősorban a németektől elkobzott földek kerültek, a magyarok 

12 „Ambassador Degert, Speech on the Conference on Property Restitution”. The Delegation of the 
European Union to the Republic of Serbia, http://www.europa.rs/en/mediji/najnovije-vesti/1064/
Ambassador+Degert,+speech+on+the+Conference+on+Property+Restitution.html, 2011. június 15.

13 „Usvajanje zakona o restituciji obaveza Srbije na evropskom putu”. Serbian Government, http://www.
srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=154848, 2011. június 15.

14 „Restitúció várhatóan 2035-ig”. Magyar Szó.com, http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-07-30_
Restitucio_varhatoan_2035-ig.xhtml, 2011. július 30.

15 „Felhívás”. Vajdasági Magyar Szövetség, http://www.vmsz.org.rs/news-article.php?id=355, 2011. július 8.
16 Pesevszki Evelyn: „A restitúció terén különleges a magyarság helyzete”. Magyar Szó.com, http://

www.magyarszo.com/fex.page:2011-08-06_A_restitucio_teren_kulonleges_a_magyarsag_helyzete.
xhtml, 2011. augusztus 6.
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földjeit társadalmi tulajdonnak nyilvánították. A társadalmi tulajdonú földeket a magá-
nosítás során sok helyütt értékesítették. Ez azért probléma, mert a jogszabály tervezete 
a természetbeni vagyon visszaszármaztatást preferálja, de csak akkor, ha az elkobzott 
vagyont vissza lehet adni, s nem irányozza elő a csereingatlan útján történő kárpótlást. 
Ebben az esetben ez hatalmas probléma, mert biztosan lesz sok olyan eset, amikor a 
magyaroktól elvett földeket már nem lehet visszaadni.

Harmadikként azt említette meg, hogy összefüggés van a vagyon-visszaszármaztatás 
és a most zajló rehabilitációs folyamat között. A bonyolult ügy lényegét rövidre fogva: 
vagyont vissza csak az kaphatna, akinek a rehabilitálása már megtörtént, de még igényt is 
csak az adhat be, akinek az eljárása már folyamatban van – ennek megindítása azonban a 
szerb hatóságoktól függ.

Varga László már ekkor kitért a kollektív bűnösség kérdéskörére:

Ehhez a problémához kapcsolódóan említeném meg a kollektív bűnösnek nyilvánított 
három vajdasági település, Zsablya, Csúrog és Mozsor magyarságának specifikus hely-
zetét is. Ők nem is indíthatják el a rehabilitációs folyamatot, mert azután engedték 
őket szabadon, miután többek között elvették a dokumentumaikat, így semmivel sem 
tudják bizonyítani, hogy bűnösnek nyilvánították őket. Az ő helyzetükre a szerb–ma-
gyar vegyes történészbizottság munkája adhat egy adott pontban megoldást. A törté-
nészbizottság munkájának befejezte után várható állami döntés, amellyel kollektíven 
visszavonják ennek a rengeteg embernek a bűnösségét. Ha a problémát illetően nem 
kerül a törvénybe egy rendelkezés, amely lehetővé teszi, hogy ezek az emberek, illetve 
hozzátartozóik egy későbbi időpontban is beadhassák igénylésüket a restitúcióra, akkor 
ez számunkra elfogadhatatlanná teszi a jogszabályt.17

A VMSZ vezetőivel sok mindenben vitatkozó Ágoston András (VMDP), már augusz-
tus végén felhívta a figyelmet arra, hogy Božidar Đelić, a szerb kormány alelnöke közölte: 
„Nincs vagyon-visszaszármaztatás az árulók számára”. Ágoston szerint ez azt jelenti, 
hogy az 1944/45-ös „ártatlan magyar áldozatok leszármazottai – lévén, hogy abban az 
időben a kollektív bűnösség az elpusztítottak neve mellett megjelenő »áruló« minősítés-
ben is lecsapódott – nem juthatnak hozzá szüleik, nagyszüleik elrabolt jussához”.18

Közben a szerb kormány is lépett. Egyfelől elkészítette az immár 2005 óta húzódó re-
habilitációs törvény tervezetét. Másfelől a vagyon-visszaszármaztatási törvény tervezetét 
eljuttatta az Európai Bizottsághoz, és a kormány illetékese szerint a bizottság jóváhagyta 
annak szövegét.19 Az EB honlapján nem találtam meg a jóváhagyásról szóló hírt, csak azt, 
hogy Štefan Füle bővítési biztos szeptember 19-ei belgrádi tárgyalása után azt közölte, 

17 Pesevszki: „A restitúció terén...”, i. m. Lásd még: Ternovácz István: „1944/45-ös bírósági ítélet nélkül 
nincs rehabilitáció!”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/tukor/4335/194445-os-birosagi-
itelet-nelkul-nincs-rehabilitacio.html, 2011. augusztus 23.

18 „Hogyan szavaz a VMSZ? !”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/tukor/4343/Hogyan-
szavaz-a-VMSZ.html, 2011, augusztus 28.

19 „European Commission Gives Consent to Draft Law on Restitution”. Serbian Government, http://
www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=79232, 2011. szeptember 1.
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várják (look forward to) a vagyon-visszaszármaztatási törvényről szóló nyilvános vita 
eredményét.20

Ez a kijelentés azért is fontos, mert a vajdasági magyar politikusok többször is kö-
zölték, a törvénytervezetet ebben a formában nem tudják elfogadni. Vukašinović Éva, a 
tartományi ombudsman kisebbségügyi kérdésekkel megbízott helyettese elmondta, hogy 
nagyon sok megjegyzést fűztek a jogszabályhoz, szinte mindegyik szakasszal kapcso-
latban volt észrevételük.21 A szerb kormány sajátos módon reagált ezekre. „Nem okozott 
meglepetést számunkra az, hogy nem a legfontosabb észrevételeinket fogadták el, sokkal 
inkább a különböző részletkérdésekre vonatkozó megjegyzéseinket vették figyelembe – 
emelte ki Varga”.22

A pArlAmenti vitA

Ennek ellenére, a parlamenti vita tanulságait elemezve, a szerb kormánnyal, illetve 
a vajdasági magyar politikusokkal szemben igen kritikus Ágoston András a parla-
menti döntés előtt még bizakodó volt. Úgy vélte, hogy „ha a magyar képviselő – ez 

esetben Varga László – elvszerű megállapításokat tesz, s ennek alapján reális követelése-
ket támaszt, nos, ennek súlya van”, illetve, hogy „egy sor elvszerű és a magyar kisebbség 
számára fontos megnyilvánulást követően, a szerb hatalom se veszi immár félvállról – ha 
négy, négy – magyar képviselő megnyilvánulásait”.23 Hamarosan kiderült azonban, hogy 
még a szerb politikai élet fordulatait nagyon jól ismerő Ágoston András is tévedett, illetve 
túlságosan is optimista volt, pedig az aggasztó jelek már láthatóak voltak.

A szerb sajtóban ugyanis arról cikkeztek, hogy ha a magyar képviselők nem sza-
vazzák meg a törvényt, akkor a kormány az ellenzéki Liberális Demokrata Párt (LDP) 
szavazataival fogadja el azt.24 Nehéz eldönteni, hogy ami ezután történt, az valóban az 
erőviszonyok következménye, vagy pedig egy jól megrendezett színjáték jeleneteinek 
voltunk tanúi. Szeptember 20-án ugyanis még úgy tűnt, hogy a legfontosabb magyar 
javaslatot mégiscsak figyelembe veszik majd. Božidar Đelić ekkor úgy nyilatkozott, hogy 
egy módosítás nyomán az, ami a törvényben az egykori megszálló csapatok tagjaira 
vonatkozik, csak a külföldieket érinti, azaz Szerbia állampolgárait illetően nem létezik 

20 „Statement by Commissioner Štefan Füle Following His Meeting with Božidar Đelić, Deputy Prime 
Minister of the Republic of Serbia”. Europa, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=MEMO/11/612&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en, 2011. szeptember 19.

21 „Sok magyar kimaradhat”. Magyar Szó.com, http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-09-03_Sok_
magyar_kimaradhat.xhtml, 2011. szeptember 3.; Diósi Árpád: „Rejtett diszkrimináció”. Magyar Szó.
com, http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-09-07_Rejtett_diszkriminacio.xhtml, 2011. szeptem-
ber 7.

22 „Tanácskozás a vagyon-visszaszármaztatásról: A kollektív bűnösség elvének a levétele elengedhetetlen”. 
Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/tukor/4375/Tanacskozas-a-vagyon-visszaszarmaztatasrol-
A-kollektiv-bunosseg-elvenek-a-levetele-elengedhetetlen.html, 2011. szeptember 10.

23 Ágoston András: „Igen, erre van szükség”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/tukor/4386/
Igen--erre-van-szukseg.html, 2011. szeptember 16.

24 „Vannak olyan kérdések, amelyekről nem lehet tárgyalni”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/
tukor/4388/Vannak-olyan-kerdesek--amelyekrol-nem-lehet-targyalni.html, 2011. szeptember 17.
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a kollektív bűnösség.25 (Ezt a szöveget eltüntették ugyan a szerb kormány honlapjáról, 
de van olyan internetes felület, amelyen még ma is elérhető.26) Tegyük hozzá, hogy a 
Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2003. február 28-án határozatot fogadott el 
a kollektív bűnösség eltörléséről, a szerb állam azonban nem követte ezt a példát.27

Az ugyancsak figyelmeztető jel volt, hogy a VMSZ elnöke cáfolta Đelić azon állítását, 
mely szerint a kormány megállapodott a vajdasági magyar politikusokkal, és azt mond-
ta, elképzelhető, hogy a kormány az LDP-vel köt megállapodást, hiszen tárgyal velük.28 
Három nappal később Varga László közölte, hogy a kormány visszavonta azt a módo-
sítási indítványt, amely elfogadta volna, hogy a vagyon-visszaszármaztatási törvényből 
töröljék a kollektív bűnösség elvét (s amelyre eltűnt nyilatkozatában a jelek szerint Đelić 
is utalt).29A szerb parlament szeptember 26-án, az LDP képviselőinek támogatásával elfo-
gadta a törvényt, a magyar képviselők ellene szavaztak.30 A törvény 5. szakasza ugyanis 
kimondja, hogy az „nem vonatkozik arra a személyre, aki a második világháború idején 
a Szerb Köztársaság területén működő megszálló erők tagja volt”.31 A magyarok hiába 
mutattak rá arra, hogy a Szerbia területén tevékenykedő hadseregbe a vajdasági magya-
rok nem önszántukból, hanem parancs alapján kerültek be. Arra is hiába hivatkoztak, 
hogy az 1991-ben kitört délszláv háborúban számos szerb vett részt akarata ellenére, s 
hogy a törvény logikája alapján őket is mind háborús bűnösöknek kellene tekinteni.32 
A VMSZ elnöke pedig az államfőnek írt levelében kifejtette, „a törvény ellentétben áll a 
szerb alkotmány jogelvével, mely tiltja az állampolgárok megkülönböztetését, s emellett 
szembeszáll az ártatlanság vélelmével is”, és arra kérte az államfőt, hogy ne írja alá a tör-
vényt.33 Tadić elnök azonban 2011. október 3-án aláírta törvényt, amely így október 6-án 
hatályba lépett.34

25 „Zakoni o restituciji i javnoj svojini značajni za mišljenje EK”. Serbian Government, http://www.
srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=159575, 2011. szeptember 20.

26 „Zakoni o restituciji i javnoj svojini značajni za mišljenje EK”. Aladin, http://vesti.aladin.info/2011-
09-20/849221-zakoni-o-restituciji-i-javnoj-svojini-zna%C4%8Dajni-za-mi%C5%A1ljenje-ek, 2011. 
szeptember 20.

27 Bozóki Antal: „Rehabilitálás: Új törvény – részletes szabályzás”. Vajdaság MA, http://www.vajma.
info/cikk/tukor/4380/Rehabilitalas-Uj-torveny-8211-reszletes-szabalyzas.html, 2011. szeptember 13.

28 Pesevszki Evelyn: „Továbbra is patthelyzet a közvagyon és a restitúció terén”. Magyar Szó.com, http://
www.magyarszo.com/fex.page:2011-09-20_Tovabbra_is_patthelyzet_a_kozvagyon_es_a_restitucio.
xhtml, 2011. szeptember 20.

29 Jergić Julianna: „Mégis marad a törvényben a kollektív bűnösség elve”. Vajdaság MA, http://www.
vajma.info/cikk/tukor/4398/Megis-marad-a-torvenyben-a-kollektiv-bunosseg-elve.html, 2011. szep-
tember 23.

30 „Skupština izglasala i zakon o restituciji”. Kurir, http://www.kurir-info.rs/vesti/politika/skupstina-
izglasala-i-zakon-o-restituciji-129572.php, 2011. szeptember 26.; „A parlament elfogadta a 
vagyon-visszaszármaztatási törvényt”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/szerbia/15401/A-
parlament-elfogadta-a-vagyon-visszaszarmaztatasi-torvenyt-.html, 2011. szeptember 26.

31 „Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju”. Narodna Skupština, http://www.parlament.rs/
akti/doneti-zakoni/doneti-zakoni.1033.html, 2011. szeptember 26.

32 Balla Lajos: „Nyílt levél Nenad Čanakhoz”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/tukor/4414/
Nyilt-level-Nenad-Canakhoz.html, 2011. szeptember 29.

33 Virág Árpád: „Ártalmas törvények napja”. Magyar Szó.com, http://www.magyarszo.com/fex.
page:2011-09-27_Artalmas_torvenyek_napja.xhtml, 2011. szeptember 27.

34 VMSZ: „Tadić szerb elnök aláírta a restitúciós törvényt”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/
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Magyar szempontból a legelkeserítőbb talán az LDP és az ugyancsak liberális elveket 
valló, Nenad Čanak-féle Vajdasági Szociáldemokrata Liga magatartása volt. Először is 
azért, mert a szerb politikai életben korábban az LDP volt a leginkább európai jellegű 
párt. Másodszor azért, mert a liberálisok egyik legfontosabb elve a kollektív bűnös-
ség fogalmának elutasítása. Ezt jól mutatja, hogy Szent-Iványi István, az EP Liberális 
Külügyi Kabinetjének elnökeként 2007-ben, a Beneš-dekrétumok miatt levélben fordult 
Jean-Marie Cavadához, az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottságának liberális elnökéhez. Ebben leszögezte, hogy „a kollektív bűnösség elve, 
amely a Benes-dekrétumok némelyikében kifejezetten szerepel, elfogadhatatlan a liberá-
lisok számára, bárhol is éljenek, és bármilyen nemzethez tartozónak vallják magukat.”35 
Harmadszor, a magyarokat különösen érzékenyen érintette, hogy az LDP nem egyszerűen 
elfogadta a törvényt, de még meg is indokolta ezt az – amint láttuk – nem éppen liberális 
magatartást. A párt elítélte ugyan az újvidéki magyar kulturális centrum elleni vandál tá-
madást,36 vezetője azonban a parlamenti vitanapon a magyarokra utalva így érvelt: 
„a kormánykoalíció egy része a vagyon-visszaszármaztatási törvényen keresztül egyszer-
re kívánta visszaadni a vagyont a holokauszt áldozatainak és a megszálló erők tagjainak. 
Ez csak Szerbiában lehetséges, a földkerekségen sehol másutt nem”.37 Nenad Čanak pedig 
így nyilatkozott: „ha választanunk kell az EU és azoknak a rehabilitációja között, akik 
agyonlőtték és a jég alá vetették polgárainkat, akkor komolyan elgondolkodunk ezen. 
Elgondolkodunk azon, hogy milyen is ez az EU, és egyáltalán, csatlakozni akarunk-e hoz-
zá. Kell lennie egy válaszvonalnak. Abszurd, hogy az EU, amelynek egyik sarokköve az 
antifasizmus, fasisztákkal zsarol bennünket”.38 Čanak az eredetileg a Večernje novostinak 
adott nyilatkozatában39 nem fejtette ki, hogy mire gondolt, mikor ezzel összefüggésben 
az EU-t említette. Pedig ez annál is érdekesebb lenne, mert az Európai Bizottság bőví-
tési felelősének szóvivője – Peter Stano – október 5-én a törvény értékeit hangsúlyozta, 
és kifejtette, hogy „a tulajdonjogok az egyes tagállamok illetékességi körébe tartoznak. 
Hangoztatta, hogy a Bizottság kiemelt fontosságot tulajdonít a törvény előtti egyenlőség 
és a megkülönböztetés-mentesség alapértékeinek. A restitúció módszerébe azonban a tes-
tület nem szólhat bele.”40

szerbia/15468/VMSZ-Tadic-szerb-elnok-alairta-a-restitucios-torvenyt.html, 2011. október 3.
35 „A kollektív bűnösség elfogadhatatlan a liberálisok számára”. Felvidék Ma, http://felvidekma.bici.sk/

modules.php?name=News&file=print&sid=13021, 2007. szeptember 22.
36 „Pronaći i kazniti napadače na Mađarski Kulturni Centar u Novom Sadu”. LDP, http://www.ldp.

rs/vesti/prona%C4%87i-i-kazniti-napada%C4%8De-na-ma%C4%91arski-kulturni-centar-u-novom-
sadu.84.html?newsId=4595, 2011. szeptember 27.

37 „Podrška samo za evropske zakone”. LDP, http://www.ldp.rs/vesti/podr%C5%A1ka-samo-za-
evropske-zakone-.84.html?newsId=4590, 2011. szeptember 26.

38 Balla: i. m.
39 „Čanak: Evropa nas ucenjuje fašistima”. Večernije Novosti, http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/

aktuelno.69.html:346976-Canak--Evropa-nas-ucenjuje-fasistima, 2011. szeptember 28.
40 „Az Európai Bizottság nem szólhat bele a restitúció módszerébe”. Vajdaság MA, http://www.vajma.

info/cikk/szerbia/15483/Az-Europai-Bizottsag-nem-szolhat-bele-a-restitucio-modszerebe.html, 2011. 
október 5.
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A szerb törvény és A mAgyAr politikA

Az elfogadott törvény mindenképpen nehéz helyzetbe hozta a magyar politiku-
sokat. És nem csupán a vajdaságiakat, akik ezzel az aktussal mind a vajdasági, 
mind a szerbiai politikai életben lényegében politikai partner nélkül maradtak. 

Ez jól érzékelhető Pásztor István azon interjújából, amelyben megemlítette, hogy ha a 
köztársasági elnök aláírja a törvényt, akkor a magyarok az Alkotmánybírósághoz fordul-
nak, illetve a nemzetközi diplomácia terén is fellépnek.41 A magyarok kiábrándultságát 
így fogalmazta meg Ternovácz István: „Tudják-e a kedves olvasók, hogy mi a különbség 
Vojislav Šešelj és Božidar Đelić, meg az általuk képviselt kisebbségi politika között? Csak 
annyi, hogy a Szerb Radikális Párt ultranacionalista vezetőjéről mindig tudtuk, hogy ki-
csoda.”42 Utalt arra az aggasztó tényre is, hogy szerbek és magyarok között az utóbbi 
időben ismét elszabadultak az indulatok, s fizikai erőszakra is sor került,43 sajnos mindkét 
részről.

De komoly dilemmával kell szembenézniük a budapesti politikusoknak is. Németh 
Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a szerb nagykövet előtt kifejtette 
a magyar kormány álláspontját. Utalt arra, hogy Martonyi János külügyminiszter és 
Schmitt Pál köztársasági elnök már korábban is jelezte szerb tárgyalófeleinek a magyar 
aggodalmakat. Magyarország szerint ez a kollektív bűnösség elvét tartalmazó törvény 
eltávolítja Szerbiát az Európai Uniótól. „Ezzel gyakorlatilag az egész vajdasági magyar-
ságot kirekesztették ennek a törvénynek a hatálya alól. (…) A második világháborúban 
mindenkit besoroztak a magyar hadseregbe” – mondta, s kijelentette, ez még nem jelenti 
azt, hogy a besorozottak háborús bűnösök lettek volna. Egyúttal azt is közölte, hogy „az 
EU tagjelölti státusznak feltételei vannak, ezeknek pedig a most elfogadott szerb törvény 
nem felel meg. Magyarország eltökélt abban, hogy mindenképpen megoldást kell találni 
a problémára, ha Szerbia az unió tagja akar lenni. Magyarország jelzi a Szerbia tagjelölti 
státuszával kapcsolatos álláspontját Brüsszelnek” – mondta.44 „A diszkrimináció, illetve 
a kollektív bűnösség elve ellentmond az egyetemes emberi jogoknak és az Európai Unió 
alapértékeinek. A magyar kormány megítélése szerint ezért az említett jogszabály meg-
kérdőjelezi Szerbiának az EU tagságra való alkalmasságát. (…) A kormány kész a szerb 
féllel kétoldalú konzultációkra annak érdekében, hogy az Európai Tanács decemberben 
esedékes, Szerbia EU tagjelölti státusáról szóló döntéséig megfelelő megoldást találjunk a 
kialakult helyzetre” – közölte a Külügyminisztérium tájékoztatóján.45

41 Virág Árpád: „Az ígéret szerint…”. Magyar Szó.com, http://magyarszo.com/fex.page:2011-09-28_
Az_igeret_szerint.xhtml, 2011. szeptember 28.

42 Ternovácz István: „Megbékélést? Ezekkel? Így?”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/
tukor/4410/Megbekelest-Ezekkel-Igy.html, 2011. szeptember 28.

43 „Két személy őrizetben a temerini incidens miatt”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/
vajdasag/12390/Ket-szemely-orizetben-a-temerini-incidens-miatt.html, 2011. szeptember 27.

44 „Németh Zsolt bekérette Szerbia budapesti nagykövetét”. HVG, http://hvg.hu/vilag/20110927_
szerbia_karpotlasi_torveny_nemeth_zsolt?utm_source=mandiner&utm_medium=link&utm_
campaign=mandiner_201110, 2011. szeptember 27.

45 „A Külügyminisztérium nyilatkozata a szerbiai vagyon-visszaszolgáltatási és 
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Bár a felmerülő dilemmát már Németh Zsolt is említette, Semjén Zsolt részletesebben 
is kifejtette azt. Magyarország ugyanis támogatja Szerbia uniós csatlakozását, hiszen ez-
zel a vajdasági magyarok is jobb helyzetbe kerülnek. Másfelől azonban úgy vélte, hogy 
az uniós tagság nem lehetséges, ha egy jelölt ország jogrendje ellentétes az európai kö-
zösség értékrendjével. „Magyarország célja nem az, hogy megakadályozza Szerbia uniós 
csatlakozását, csupán a kárpótlási törvény módosítását szeretné elérni. Magyarország tá-
mogatja Szerbia uniós csatlakozását, de vannak alapvető kérdések, amelyek felülírnak 
minden mást” – nyilatkozta.46

A lehetőségek számbAvétele

Az első – a legkedvezőbb – lehetőség az lenne, hogy a szerb kormány valamilyen 
módon mégiscsak meghallgatja az ellenérveket és megkeresi a kompromisszumos 
megoldást. Amint láttuk, Németh Zsolt nyitottnak mutatkozott a kérdés megtár-

gyalására. Formálisan úgy tűnik, hogy ez nem kizárt, hiszen Božidar Đelić azt mondta, 
a szerb kormány erről a kérdésről további tárgyalásokat kíván folytatni mind a magyar 
kormánnyal, mind a vajdasági magyarokkal. Ezzel a kijelentéssel azonban nagyon sok baj 
van. Először is az, hogy Đelić a Budapesttel folytatandó párbeszédet érzékelhetően arra 
kívánta alapozni, hogy neki „Martonyi János, a magyar diplomácia vezetője azt mondta, 
hogy ez bilaterális kérdés, és nem kell európai kérdéssé válnia”.47 Martonyi János azonban 
igen gyorsan cáfolta, hogy ezt mondta volna, vagy „hogy a vagyon-visszaszármaztatási 
törvénynek ne lenne európai uniós vonatkozása, illetve EU-jogi hatása. Ezzel szemben 
felhívta a figyelmet arra, hogy a kollektív bűnösség elvének megjelenítése a törvény szö-
vegében teljes mértékben elfogadhatatlan a nemzetközi jogi normák szerint, illetve nincs 
összhangban az európai értékekkel sem: sérti az EU alapértékeit és a diszkrimináció 
tilalmát.”48 Nehéz elképzelni, hogy miképpen lehet viszonylag rövid időn belül kompro-
misszumos megoldást találni, ha ekkora különbség van a két fél kiindulópontja között.

Nem biztatóbb a helyzet akkor sem, ha a szerb kormány és a vajdasági magyarok 
közötti párbeszéd esélyeit latolgatjuk. Először is, amint arról a fentiek is tanúskodnak, a 
vajdasági magyar politikusok kezdettől fogva elmondták, hogy a kollektív bűnösség elve 
számukra nem elfogadható, a szerb kormány végül mégsem hallgatott rájuk. Đelić ezt így 

kárpótlási törvényről”. Kormányportál, http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-
kulugyminiszterium-nyilatkozata-a-szerbiai-vagyon-visszaszolgaltatasi-es-karpotlasi-torvenyrol, 
2011. szeptember 27.

46 „Semjén: mindent felülírhat a szerb kárpótlási törvény”. Hirado.hu, http://www.hirado.hu/
Hirek/2011/10/03/08/Semjen_mindent_felulirhat_a_szerb_karpotlasi_torveny.aspx, 2011. október 3.

47 „Belgrád megmagyarázná, hogy miért nem szól az új törvény a kollektív bűnösségről”. Vajdaság 
MA, http://www.vajma.info/cikk/szerbia/15469/Belgrad-megmagyarazna--hogy-miert-nem-szol-az-
uj-torveny-a-kollektiv-bunossegrol.html, 2011. október 5.

48 „A magyar külügyminiszter közleménye a szerb miniszterelnök-helyettesnek a szerb vagyon-vis-
szaszármaztatási törvényről elhangzott kijelentése kapcsán”. Kormányportál, http://www.kormany.
hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-magyar-kulugyminiszter-kozlemenye-a-szerb-miniszterelnok-
helyettesnek-a-szerb-vagyon-visszaszarmaztatasi-torvenyrol-elhangzott-kijelentese-kapcsan, 2011. 
október 5.
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indokolta: a magyarok módosító indítványt nyújtottak be, „a módosító javaslat azonban 
nem ment át a parlamenti szavazáson, ezért visszavontuk”. Szerinte a parlamenti vita után 
világossá vált, hogy „nincs meg a többség a törvény ilyen értelmű megváltoztatásához, 
legalábbis a parlament jelenlegi összetételében”.49 Ez azt jelenti, hogy a szerb kormány és 
a vajdasági magyarok közötti tárgyalástól sem lehet elmozdulást várni.

A második lehetőség az lenne, ha a szerb alkotmánybíróság a hozzá eljuttatott magyar 
beadvány alapján megsemmisítené az adott törvényt, vagy annak módosítását írná elő. 
Várady Tibor, az ismert vajdasági magyar politikus és jogász abban bízik, hogy ennek 
van még realitása.50 Nem vitás, hogy e megoldásnak komoly előnyei lennének. Mind a 
kormány, mind a parlamenti pártok egy része „arcának elvesztése nélkül” visszavonul-
hatna, mondván: mi nem így akartuk, de az alkotmánybíróság döntése miatt kénytelenek 
vagyunk módosítani a törvényt. Ennek a forgatókönyvnek a megvalósulását ugyan nem 
zárhatjuk ki teljes mértékben, de azért ne is bízzunk benne túlságosan. Arról nem is szól-
va, hogy nehezen képzelhető el, hogy a szerb alkotmánybíróság igen gyorsan elfogadna 
egy ilyen értelmű határozatot, illetve hogy annak a szerb parlament gyorsan érvényt sze-
rezne. Márpedig ebben az ügyben az időnek is nagy jelentősége van.

A harmadik lehetőség ugyanis az lenne, hogy október 12-én, amikor az Európai 
Bizottság nyilvánosságra hozza a Szerbiáról szóló jelentését, abban elmarasztalná az or-
szágot a kollektív bűnösség elvének érvényesítése miatt. Peter Stano említett nyilatkozata 
alapján azonban naivság lenne ebben bízni.

A negyedik lehetőség, az – és ez is összefügg az időtényezővel –, hogy az Európai 
Tanács decemberi ülésén, amikor arról kell dönteni, hogy Szerbia megkaphatja-e a tag-
jelölti státuszt, egy vagy több ország ezt megvétózza. Elvileg szóba jöhetne az, hogy 
Magyarország és Németország vétót emel. Németország esetleges szerepét két szempont-
ból érdemes megemlíteni. Az első, hogy amint arra már utaltam, a vajdasági németeket 
a magyarokhoz hasonló elbánásban részesítették mind közvetlenül a háború után, mind 
pedig most, a törvény elfogadásakor. A vajdasági németek azonban a jelek szerint távol-
ról sem olyan hangosak, mint a magyarok. Sőt, a Német Népi Szövetség (NNSZ) elnöke 
nagyon is megértőnek bizonyult.

Ami a vagyon-visszaszármaztatást illeti, tudjuk, hosszú és kompromisszumokkal teli 
út áll előttünk, míg ezt a kérdést végre igazságosan rendezni tudjuk. A külföldiek üd-
vözlik, hogy valami jó irányba indult el, hogy egyáltalán foglalkozik az ország ezzel 
– mondta Weiss Rudolf, az NNSZ elnöke. – A német kisebbség helyzete jó Szerbiában, 
nincs sem állami, sem öncenzúra. Nem félünk. A többi pedig már csak azon múlik, 
hogy ki mennyire rátermett, el tud-e érni valamit – tette hozzá. Weiss a szerbiai helyze-
tet a szlovénnal hasonlította össze, ott a német közösséget még nem ismerték el nemzeti 
kisebbségként.51

49 „Belgrád megmagyarázná…”, i. m.
50 Pesevszki Evelyn: „Nem lehet kollektív jogfosztásra építeni”. Magyar Szó.com, http://www.magyarszo.

com/fex.page:2011-10-05_Nem_lehet_kollektiv_jogfosztasra_epiteni.xhtml, 2011. október 5.
51 „Nem félünk”. Magyar Szó.com, http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-09-26_Nem_felunk.

xhtml, 2011. szeptember 26.
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A németek tehát a vagyon-visszaszármaztatás ügyét szinte biztosan nem vetik majd 
fel a decemberi ülésen. Ha Németország egyáltalán vétót emel Szerbia ügyében, akkor az 
Belgrád Koszovóval kapcsolatos politikája miatt történik meg.

Magyarország persze ettől függetlenül még vétót emelhet. Nem oly ördögtől való ez, 
hiszen volt már ilyenre példa a szűkebb régiónkban is. 1993 és 1996 között Olaszország 
vétózta meg a Szlovéniával folytatandó tárgyalásokat, ráadásul éppen a szlovén va-
gyon-visszaszármaztatási törvény miatti elégedetlensége következtében. Az ügy ugyan 
1997-ben olyan kompromisszummal zárult, amit a szlovénok rendkívül sérelmesnek 
tartottak és tartanak, valójában azonban az olaszok csak minimális győzelmet arattak. 
Szlovéniának Magyarországhoz képest hamarabb fel kellett oldania a külföldiek ingat-
lanvásárlási moratóriumát, s az olaszok bizonyos csoportja (bár nem nevezték meg őket, 
de a körülírásból nyilvánvaló, hogy róluk van szó) a társulási szerződés életbe lépésétől 
jogosulttá vált szlovéniai ingatlanvásárlásra.52 Ennél többet azonban nem értek el.

A másik vétót Szlovénia emelte Horvátországgal szemben, a két ország közötti ha-
tárvita miatt. Bár ez a vita látszólag kompromisszummal zárult, s a szlovénok végül 
feloldották a vétót, még ma sem lehet megmondani, mi lesz ennek a nézeteltérésnek a 
végső kimenetele. Nem valószínű ugyan, de nem is teljesen kizárható, hogy Szlovénia 
esetleg nem ratifikálja Horvátország csatlakozási szerződését.53

Végül, az esetleges magyar vétó fontolóra vételekor azt a dilemmát is szem előtt kell 
tartani, amit Semjén Zsolt fogalmazott meg. A magyar külügyi apparátusnak lesz még 
néhány álmatlan éjszakája a szerb vagyon-visszaszármaztatási törvény miatt.

2011. október 6.

52 „Evropski sporazum o pridružitvi. Priloga XIII: Izmenjava pisem”. Republika Slovenija, http://www.
evropa.gov.si/si/vkljucevanje-v-eu/evropski-sporazum-o-pridruzitvi/seznam-prilog/priloga-xiii-
izmenjava-pisem/. Letöltés ideje: 2011. október 5.

53 Marko Barišić: „Hoće li Janša blokirati Hrvatsku?”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/Article.
aspx?ID=F99C7307-41D7-49B4-850E-C7F11754FA8F, 2011. szeptember 22.
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