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Szilágyi Imre                               A vajdasági magyarok két szerb törvény között

A vajdasági magyarok hangulatát az utóbbi bő egy hónapban erősen meghatározzák 
a szerb parlament által 2011. szeptember 26-án elfogadott vagyon-visszaszármaztatási 
(röviden a restitúciós) törvény,1 illetve a jelenleg a parlament előtt lévő rehabilitációs 
törvénytervezet2 rendelkezései. A restitúciós törvény a vajdasági magyarok egészének 
ellenállásába ütközött. A rehabilitációs törvénytervezetet a szerb kormányt támogató 
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) – amely maga is részt vett annak kidolgozásában – 
üdvözölte, ugyanakkor számos magyar szervezet fenntartásait hangsúlyozta.

A restitúciós törvény előnyei és problémái

A régóta várt restitúciós törvény lehetővé teszi, hogy azok (illetve örököseik), aki-
ket 1945. március 9-e után a kommunista intézkedések és törvények alapján 
megfosztottak a vagyonuktól, visszakaphassák tulajdonukat. A törvény azonban 

a vajdasági magyarokat illetően két szempontból is hátrányos. Egyrészt azért, mert az 
1944-ben előrenyomuló partizánok az ott élő magyarok jelentős részét már 1945 márci-
usa előtt megfosztották vagyonától, a törvény által megjelölt időpont miatt tehát sokuk 
hátrányos helyzetbe kerülhet.3 Másrészt azért, mert az 5. szakasz 3. bekezdés 3. pontja ki-
mondja: „nem jogosultak a vagyon-visszaszármaztatásra, illetve a kárpótlásra (…) azok a 
személyek, illetve utódaik, akik a második világháború idején a Szerb Köztársaság terü-
letén tevékenykedő megszálló erők tagjai voltak”. Mind a vajdasági magyar politikusok, 
mind a magyar külpolitika irányítói úgy vélik, ezzel kollektíve sújtják azokat a vajdasági 
magyarokat (és leszármazottaikat), akiket annak idején – az általános hadkötelezettség 
alapján – besoroztak a magyar hadseregbe. A vajdasági magyarokat az keserítette el, hogy 
a szerb társadalom leginkább európainak tekinthető pártjai hozták meg ezt a törvényt. 
„…az ún. szerb politikai jobboldalnak nem is kellett bevetnie magát, mert az europée-
rek lefasisztáztak bennünket”4 – mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 
(VMSZ) elnöke. A magyarok tisztában voltak azzal, hogy a szerb politikai elit az ő sajátos 
helyzetüket kívánja kihasználni: a határon túli magyar politikai pártok minden országban 
a demokratikus erőket és az európai integrációt támogatták.

A jelek szerint a szerb politikusok úgy vélték, a magyarok annak érdekében, hogy 
Szerbia elnyerje az EU-tagjelölt státuszt, inkább tudomásul veszik a szerb politikai 
játszmát és nem okoznak gondokat. Kétségtelen tény, hogy a kormányon lévő magyar 
politikai pártok a fent említett fő célok érdekében gyakran kényszerültek nehezen vállal-
ható kompromisszumokra is. Ezúttal azonban a szerbeknek csalódniuk kellett. Pásztor 

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

2 „Predlog. Zakon o rehabilitaciji. Predlagač: Vlada Republike Srbije”. Narodna Skupština Republike 
Srbije, http://www.parlament.rs/narodna-skupstina-.871.html, 2011. október 31.

3 „Változtatni kell a restitúciós törvényen”. Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-10-
28_Valtoztatni_kell_a_restitucios_torvenyen.xhtml, 2011. október 28.

4 Cs. Zs.: „Pásztor: Szerbia még jobban eltávolodott Európától”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/
cikk/tukor/4428/Pasztor-Szerbia-meg-jobban-eltavolodott-Europatol.html, 2011. október 3.
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István ugyanis azt is leszögezte, hogy „nincs az az európai út, aminek érdekében bár-
ki is közülünk fölvállalná azt, hogy a többségiek bűnös nemzetnek bélyegezzenek meg 
bennünket.”5

A szerbek akkor is csalódtak, ha úgy gondolták, hogy az a Magyarország, amelyik 
geopolitikai, gazdasági és nemzetpolitikai okokból hosszú évek óta rendkívül aktívan 
támogatja Szerbia euroatlanti integrációját, feltehetően nem élezi majd ki ezt a kérdést, 
és semmiképpen sem gördít akadályt az említett törvény miatt Szerbia tagjelölti státu-
sza elé. Magyarország azonban a törvény elfogadása után többször is leszögezte, hogy 
ha a helyzet nem változik meg, akkor 2011. december 9-én kénytelen lesz vétót emelni 
Szerbia EU-s tagjelölti státuszának megadása ellen, majd ezt ultimátum formájában is 
megismételte.6

A budapesti fenyegetés, valamint az a tény, hogy a VMSZ beváltotta ígéretét és az 
alkotmánybírósághoz fordult a restitúciós törvény miatt,7 végül megtette a hatását. Igaz, 
a szerb kormány nem a teljesen egyértelmű megoldást választotta, azaz nem változtatta 
meg a restitúciós törvény vitatott pontját, hanem az amúgy is elfogadandó rehabilitációs 
törvénnyel kívánja orvosolni a problémát.

A rehAbilitációs törvény, AnnAk értelmezési lehetőségei

és Az Abból fAkAdó viták

A szerb kormány, a VMSZ politikusaival egyeztetve, 2011. október 28-án elfogad-
ta a 2006 óta érvényben lévő rehabilitációs törvény módosított változatát. Az e 
kérdésben nyilatkozó Pásztor István,8 Pásztor Bálint és Varga László9 szerint ez 

megoldhatja azt a problémát, amely magyar szempontból a restitúciós törvény kifogásolt 
része miatt keletkezett. Pásztor Bálint azt állította, hogy „a megoldás olyan lesz, amelyben 
egy fél deka elvtelen kompromisszum sem lesz. Azok kerülnek majd ki a restitúció fo-
lyamatából, akik valóban követtek el háborús bűnöket.”10 Varga László pedig azt mondta, 
hogy „amennyiben ez a törvény jelenlegi formájában kerül elfogadásra a parlamentben, 
akkor nem csak a restitúciós törvénnyel kapcsolatos problémákat sikerül megoldani, 
hanem egy nagyot előre lehet lépni a civil lakosságot sújtó, a kollektív bűnösség elvén 
alapuló döntésekkel kapcsolatban.”11

  5 Uo.
  6 „Ultimátumot adott a magyar külügy Szerbiának”. HVG, http://hvg.hu/vilag/20111012_szerbia_

kulugy_tagjeloltseg#rss, 2011. október 12.
  7 „Az Alkotmánybírósághoz került a labda”. Magyar Szó, http://magyarszo.com/fex.page:2011-10-15_

Az_Alkotmanybirosaghoz_kerult_a_labda.xhtml, 2011. október 15.
  8 „Kárpótlás: Mindenki érdekelt a megoldásban”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/tukor/4491/

Karpotlas-Mindenki-erdekelt-a-megoldasban-.html, 2011. október 28.
  9 Pesevszki Evelyn: „Eltörlődni tűnik a magyarság diszkriminációja. Varga László a szerb kormány 

részéről elfogadott rehabilitációs törvény javaslatáról”. Magyar Szó, http://magyarszo.com/fex.
page:2011-11-01_Eltorlodni_tunik_a_magyarsag_diszkriminacioja.xhtml, 2011. november 1.

10  „Interjúk hete”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/tukor/4476/Interjuk-hete.html, 2011. októ-
ber 22.

11 Pesevszki: i. m. 
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Ez a törvény – az első szakasz értelmében – rehabilitálja mindazokat, akiket életbe 
lépésének napjáig politikai, vallási, nemzeti vagy ideológiai okból életüktől, szabadságuk-
tól, illetve egyéb jogaiktól megfosztottak. A törvény az érintettek három főbb csoportját 
különbözteti meg:

1. azokat, akiket a kollektív bűnösség elve alapján háborús bűnösöknek nyilvánítottak, 
illetve azokat, akiket a kommunista időszakban hozott repressziós törvénykezés alapján 
joghátrány ért, a törvény erejénél fogva rehabilitálja;

2. azok, akiket bírói vagy adminisztratív úton háborús bűnért elítéltek, kérhetik az 
ítélet megsemmisítését, ha az ítéletet annak idején a jogállami, illetve az általánosan el-
fogadott emberi szabadságjogok figyelmen kívül hagyásával hirdették ki. Ha ezt bíróság 
előtt igazolni tudják, akkor őket bírósági úton rehabilitálják. A háborús bűnösök azonban 
nem rehabilitálhatók és nem is kaphatják vissza elkobzott vagyonukat;

3. a rehabilitálásra nem jogosultak azok, akik a második világháború idején a meg-
szálló erők tagjaként fegyveres összeütközésben vesztették életüket.

A rehabilitációs törvénytervezet miatt élénk vita bontakozott ki a vajdasági magyar 
szervezetek és képviselőik között. A VMSZ állításaival szembenállók úgy vélik, hogy az 
új törvény – bármilyen komoly előrelépést is jelent az a korábbi helyzethez képest – nem 
oldhatja meg, nem semlegesítheti a restitúciós törvénynek a kollektív bűnösség elvén álló 
cikkelyét. Ők ezért egyfelől (továbbra is) azt követelik, hogy változtassák meg a restitúciós 
törvény e részét. Másfelől azt szeretnék, ha a vagyon-visszaszármaztatási törvény kez-
dő napja nem 1945. március 19-e lenne, hanem Jugoszlávia megszállásának kezdőnapja, 
1941. április 6-a.12 Ez az időpont nem csupán a magyarok, de számos szerb számára is 
kedvező lenne.

Bozóki Antal szerint,13 ha minden változatlanul marad, akkor előállhat olyan eset, 
hogy valakit rehabilitálnak ugyan azokért a jogsértésekért, amelyeket 1945 márciusa előtt 
ellene elkövettek, a restitúciós törvény említett szakaszának kezdő időpontra vonatko-
zó rendelkezése miatt mégsem kaphatja vissza a tulajdonát. A jogszakértő kifogásolja 
azt, ahogyan a törvény a harmadik csoportba tartozók (tehát a világháborúban elesettek) 
ügyét kezeli. Egyrészt azért, mert ez ugyan a restitúciós törvény említett szakaszának 
bizonyos – a magyarok számára kedvező – szűkítését jelenti, de az ott felsoroltakat szin-
tén a kollektív bűnösség elve alapján zárja ki a rehabilitációból és így a restitúcióból is. 
Másrészt azért, mert a törvény ebben az esetben nem rendelkezik arról, hogy az érintett 
örökösei kérhetik-e a vagyoni kárpótlást.

A harmadik csoportba tartozók ügye a törvény alapján valóban különös helyzeteket 
eredményezhet. Tegyük fel, hogy Kiss Jánost és Nagy Istvánt ugyanazon a napon hívták 
be a magyar hadseregbe, és ugyanarra a harctérre vezényelték őket. Kissnek annyira nem 
volt szerencséje, hogy még mielőtt elsüthette volna a puskáját, máris halálos lövés érte. 
Ő mindkét törvény értelmében háborús bűnösnek számít, s úgy tűnik, hogy örökösei 
sem juthatnak hozzá egykori vagyonához. Nagy István viszont, aki szorgalmas sorköteles 
lévén, sok szerb katonát megölt, de a háborút szerencsésen túlélte, így ma, mondjuk 88 
évesen – ha Pásztor és Varga jól értelmezik a rehabilitációs törvényt –, visszakaphatja 
elkobzott vagyonát.

12 „Változtatni kell a restitúciós törvényen…”.
13 „Képviselőház előtt a rehabilitálási törvény”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/tukor/4500/

Kepviselohaz-elott-a-rehabiltalasi-torveny.html, 2011. november 1.
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Csonka Árpád (Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, VMDK) a törvény-
nek ezzel a részével kapcsolatban mást is kifogásol. „…számos olyan történetről tudunk, 
amelyben a kivonuló honvédség tagjai, bácskai lakosokként itt maradtak, mert nem kö-
vettek el semmilyen bűncselekményt, egyszerű katonák voltak. De, amikor a partizánok 
beérkeztek az adott településekre, akkor elfogták őket, mivel uniformisban voltak, és 
semmilyen bírósági ítélet nélkül falhoz állították, és lelőtték őket. Utólag, a hivatalos do-
kumentumokba azt írták a nevük mellé, hogy harcban estek el. Mi úgy gondoljuk, hogy 
azoknak a katonáknak is, mindazoknak akik uniformisban szolgáltak, de nem követtek el 
háborús bűnöket, joguk van a rehabilitálásra és a vagyon-visszaszármaztatásra.”14 (Sic!)

Ennek a résznek a visszásságát maguk a törvény megalkotói is érzékelhették, hiszen 
közvetlenül ez után szögezték le a következőt: „A Szerb Köztársaság ennek a törvénynek 
az értelmében nem felelős a második világháború idején a Szerb Köztársaság területén 
lévő megszálló erők műveleteiért és cselekedeteiért.” A jelek szerint ezzel a megszálló 
erők vezetőire kívánják hárítani annak a felelősségét, hogy mindkét törvényben vannak 
olyan elemek, amelyek a kollektív bűnösség elvére épülnek.

Az, hogy a megszálló erők halottainak kizárása ilyen kiemelt módon szerepel, mindjárt 
az első szakaszban, annál is különösebb, mert a rehabilitációs törvény második szakasza 
(A rehabilitáció, valamint az elkobzott vagyon visszaszármaztatási és kártalanítási jo-
gának korlátozása) részletesen, s a restitúciós törvényre is visszautalva felsorolja, hogy 
kik azok (nevezetesen: a háborús bűnösök), akiket nem illet meg a rehabilitálás, illetve 
a restitúció joga. Ezzel a különválasztással a törvény valójában implicite elismeri, hogy 
az elesettekről nem lehet bizonyítani azt, hogy háborús bűnöket követtek volna el, hiszen 
különben őket is ebben a szakaszban sorolná föl.

Varga László szerint ez a 2. szakasz jelenti a két törvény között azt a kapcsot, amely-
nek alapján a gyakorlatban semlegesíthető a restitúciós törvény kollektív bűnösség elvén 
álló pontja. Ő azt állítja, hogy „akik ellen nincs semmilyen II. világháború utáni dön-
tés, márpedig ilyen a magyar honvédségben szolgált magyaroknak a nagy többsége, 
azoknak semmit nem kell bizonyítaniuk. Ők korlátozás nélkül beadhatják majd a vagyon-
visszaszármaztatási kérelmüket.”15 Más formában megerősítette ugyanezt egy későbbi 
nyilatkozatában is: „aki ellen nincsen döntés, ítélet, vagy határozat, az minden korlátozás 
nélkül részt vehet a vagyon-visszaszármaztatásban. Aki ellen pedig van, az kérheti a re-
habilitálást, a rehabilitálási folyamatban pedig az államnak majd újra be kell bizonyítania, 
hogy annak idején az az ember háborús bűncselekményt követett el.”16

Úgy vélem, az a probléma, hogy miközben a restitúciós törvény kérdéses része válto-
zatlanul érvényben van, maga a rehabilitációs törvény ezt nem mondja ki olyan világos 
formában, ahogy azt Varga László megfogalmazza. Kérdés, hogy azok, akik a vagyon-
visszaszármaztatási ügyekben döntenek, vajon ugyanúgy értelmezik-e majd a két törvény 
közötti összefüggést, ahogyan azt Varga László teszi.

14 Pál Zsófia: „VMDK: Össze kell hangolni a rehabilitációs és a restitúciós törvényt”. Vajdaság MA, 
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12554/VMDK-Ossze-kell-hangolni-a-rehabilitacios-es-a-
restitucios-torvenyt.html, 2011. november 4.

15 Ternovácz István: „Megszűnnek a kollektív bűnösség elve alapján meghozott döntések”. Vajdaság MA, 
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4486/Megszunnek-a-kollektiv-bunosseg-elve-alapjan-meghozott-
dontesek.html, 2011. október 25.

16 Pesevszki: i. m.
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A törvény 4. szakasza szerint kétféle rehabilitáció létezik: a törvény ereje általi (tör-
vényes) és a bíróság általi (bírósági) rehabilitáció. „A bíróság a törvényes rehabilitáció 
esetén határozatot hoz, amelyben megállapítja, hogy az illető személyt a törvény ereje 
által rehabilitálja, a bírósági rehabilitáció esetében a bíróság őt saját határozatával reha-
bilitálja.” A szóhasználat kissé zavaró, hiszen, amint látjuk, valójában mindkét esetben 
bírósági úton történik a rehabilitálás. A törvény 5. szakasza tisztázza, hogy kik jogosultak 
a törvény ereje általi (törvényes) rehabilitálásra. Ez a rész hat pontban világosan kifejti, 
hogy mely törvények azok, amelyek áldozatait a törvény erejénél fogva rehabilitálják. Két 
fontos területen azonban megmarad az általánosság szintjén. Egyrészt megismétli az első 
szakasz azon mondatát, hogy a törvény erejénél fogva rehabilitálják azokat, akiket bíró-
sági vagy adminisztratív határozat nélkül különféle hátrányok értek, másrészt kimondja 
azok rehabilitálását, akiket a kollektív bűnösség elve alapján háborús bűnösöknek nyil-
vánítottak. Elvileg ez teljesen tiszta helyzetet teremt, hiszen az összes ilyen szellemiségű 
dokumentum egy egyszerű adminisztratív eljárással semmissé válik.

Varga László szerint „a rehabilitációs törvény javaslatának értelmében a Szerbiai 
Képviselőháznak világosan állást kell foglalnia a kollektív bűnösség elve alapján hozott, a 
civil lakosságot sújtó határozatok ellen. A második világháború során a zsablyai, a csúrogi 
és a mozsori magyarságot illetően születtek ilyen határozatok. A szerbiai parlament ki 
fogja mondani, hogy azoknak az embereknek, akik a szóban forgó határozatok hatálya 
alá estek, a rehabilitációs törvény erejénél fogva jár a rehabilitáció.”17 Mivel a törvényben 
nem szerepel az, hogy a szerb képviselőház ilyen értelemben foglal majd állást, ezt a 
mondatot szerintem kétféleképpen értelmezhetjük. Az egyik az, hogy Varga a törvény 
elfogadását tekinti a szerb parlament világos állásfoglalásának. A másik, hogy a VMSZ 
politikusai és a kormányzó erők között esetleg háttéralkuk születhettek.

Ez utóbbira utalhat Pásztor Bálint következő kijelentése: „Szerdán délután Varga 
Lászlóval Slobodan Homen államtitkárral tárgyaltunk. Lehet, hogy majd ennek a beszél-
getésnek a részleteit is megírom egyszer, de biztosan nem mostanában. Egyelőre legyen 
elég annyi, hogy közel 5 éves képviselői munkám egyik legnagyobb élménye volt”.18 
A vajdasági magyarok egy része azt kifogásolta, hogy Pásztor ezek szerint a vajdasá-
gi magyarok egészének ügyét személyes megbeszélés tárgyává tette, holott az az egész 
közösség ügye.19 Én ezt a kifogást nem tartom ugyan teljesen indokolatlannak, de a szö-
vegösszefüggés és Homen nyilatkozata20 alapján valószínűsíthető, hogy az államtitkár az 
említett a beszélgetésen elismerte, hogy a szerb politika bűnöket követett el a vajdasá-
gi magyarokkal szemben. Mindenesetre, az adott esetben szerencsésebb lett volna, ha 
Pásztor vagy meg sem említi ezt az élményét, vagy legalább egy picit pontosabban utal 
arra, hogy miről volt ott szó.

17 Uo.
18 „Interjúk hete…”.
19 Balogh István: „Észrevételek egy bejegyzés kapcsán”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/

olvasok/53/Eszrevetelek-egy-bejegyzes-kapcsan.html, 2011. október 23.
20 A. Petrović: „Homen: Konkretna rešenja za „mađarski problem”. Politika Online, http://www.politika.

rs/rubrike/Politika/Homen-Konkretna-resenja-za-madjarski-problem.lt.html, 2011. október 20.
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Nem zárható ki azonban az sem, hogy a semmisségi eljárásban lesznek majd prob-
lémák. A törvény 14. szakasza szerint ugyanis „az e törvény 5. szakaszában érintett 
személyek kérelméről a bíróság egyoldalú, peren kívüli eljárásban dönt, a területileg 
illetékes főügyész (viši javni tužilac) kötelezően beszerzendő előzetes véleményének fi-
gyelembe vételével”. Ha az illetékes főügyész megkérdőjelezi a kérelem jogosságát, akkor 
további eljárást kell lefolytatni. Úgy vélem, ez lehetővé teszi azt is, hogy az elvileg teljesen 
tisztának tűnő eljárás adott esetben meglehetősen bonyodalmassá váljék.

És akkor még nem is szóltam arról, hogy milyen nehézségei lesznek azoknak, akiket 
annak idején elítélt valamilyen bíróság vagy adminisztratív szerv, és most azt kell majd 
a bíróság előtt bizonyítaniuk, hogy az az ítélet hamis vádon, erőszakkal kicsikart vallo-
máson vagy egyéb törvénytelenségen alapult. Természetesen nagyon jó, hogy a törvény 
lehetővé teszi azt, hogy ezeket a személyeket felmentsék, s azt is tudni kell, hogy az ilyen 
jellegű ügyek mindig és mindenhol bonyolultak, de azt látni kell, hogy az esetek egy ré-
szében nem lesz könnyű kideríteni a valós helyzetet.

konszenzuskeresés A vAjdAsági mAgyArok között

Az említett vajdasági érdekszervezetek még a törvény szövegének nyilvánosságra 
hozatala előtt azt kérték, hogy a VMSZ velük is egyeztessen a készülő törvényről, 
másfelől azt javasolták, hogy a szerb parlament fogadjon el egy olyan nyilatko-

zatot, amely elítéli az 1944/45-ös délvidéki vérengzést és eltörli a vajdasági magyarok 
kollektív bűnösségének elvét, s az ellenük felhozott koholt vádakat.21

A VMSZ láthatóan úgy véli, hogy a rehabilitációs törvény elrendezi a kollektív bű-
nösség problémáját. Annak érdekében, hogy az eljárást felgyorsítsák, azt javasolják, hogy 
az érintettek ne egyenként, hanem több tíz ügyet összefogva, együtt intézzék az ügye-
ket. Varga László azt is felvetette, hogy közös magyar–szerb parlamenti nyilatkozatra 
lenne szükség: véleménye szerint azzal zárhatnák le a második világháború tragikus 
eseményeit.22

összegzés

A rehabilitációs törvény – az összes fent említett nehézség ellenére – kétségkívül 
rendkívül jelentős jogszabály. Most az a legnagyobb kérdés, hogy vajon a szerb 
parlament változatlan formában jóváhagyja-e azt. A VMSZ idézett politikusai 

többször is hangoztatták, hogy az általuk elmondottak akkor érvényesek, ha a szerb par-
lament változatlan formában hagyja jóvá a törvényt. Varga László reménykedik: „Ha a 

21 „Változtatni kell a restitúciós törvényen…”.
22 „Kollektív bűnösség után kollektív rehabilitálás Szerbiában?”. mr„1”Kossuth, http://www.mr1-

kossuth.hu/hirek/legfrissebbek/kollektiv-bunosseg-utan-tomeges-rehabilitalas-szerbiaban.html, 
2011. november 4.

Szilágyi Imre                               A vajdasági magyarok két szerb törvény között



szerb kormány valamit törvénybe szeretne foglalni, akkor abból törvény is lesz.”23 Némi 
aggodalomra azért okot adhat, hogy a szerb kormány a restitúciós törvény esetében elő-
ször elfogadta a magyar érveket, majd a parlament ellenállására hivatkozva visszavonta 
ezeket a módosító javaslatokat.24

Ha azonban a törvényt a vajdasági magyar képviselők reményei szerinti formában 
fogadják el, akkor a magyar kormány nem kényszerül ara, hogy vétót emeljen Szerbia 
európai uniós tagsága ellen. Ez a változat szolgálná a legjobban a vajdasági magyarok, 
Magyarország és Szerbia érdekeit egyaránt.

23 Pesevszki: i. m.
24 „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.
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