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BEVEZETŐ

Eltörölték, megszüntették?
Adalék a kollektív bűnösségről szóló vitához

Kiadványunk annak apropóján készült, hogy Szerbia képviselőháza 2006. április 17- 
én elfogadta az első, majd 2011. december 5-én a jelenleg is hatályos rehabilitálási 
törvényt. Az elkobzott vagyon visszaadásáról és a kárpótlásról szóló törvény megho
zatalára 2011. szeptember 26-án került sor. Ezeket a jogszabályokat Szerbia 62, illet
ve 67 évvel az 1944-es események után hozta meg.

A rehabilitációról szóló törvény „azon személyek rehabilitálását és rehabilitálásuk 
jogi következményeit szabályozza, akiket politikai, vallási, nemzeti vagy ideológiai 
okokból életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól a jelen törvény hatálybalépés
ének napjáig megfosztottak (1/1 szakasz). Az elkobzott vagyon visszaadásáról és a 
kárpótlásról szóló törvény „a földreformról, államosításról, szekvesztrálásról (kisajá
tításról -  B. A.) szóló, valamint egyéb jogszabályok alkalmazása során, az államosí
tásról szóló aktusok alapján természetes személyektől és bizonyos jogi személyektől a 
Szerb Köztársaság területén 1945. március 9-e után elkobzott, majd általános népi, 
állami, társadalmi vagy szövetkezeti tulajdonba átruházott vagyon visszaszármaztatá
sának és az elkobzott vagyon kárpótlásának feltételeit, módját és eljárását szabályoz
za” (1/1 szakasz).1

1 Zakón o rehabilitaciji. Sluzbeni glasnik RS [a SZK Hivatalos Közlönye], 33. szám, 2006. április 17. 
(a törvény párhuzamos (szerb és magyar) nyelvű szövegét lásd a http://www.keskenyut.hu/page/234/ 
art/308/akt/l/html/zakon-o-rehabilitaciji-2006-evi-rehabilitacios-torveny.html oldalon) és Zakón o 
rehabilitaciji. Sluzbeni glasnik RS [a SZK Hivatalos Közlönye], 92. szám, 2011. december 7. Mind
kettőt lásd a Dokumentumok c. részben.
A hatályos rehabilitálási törvény magyar nyelvű szövegét lásd: http://www.mnt.org.rs/dokumentu- 
mok/hasznos-tartalom/torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven 
A szerb nyelvű szövege megtalálható: http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_rehabilitaciji.html 
Zakón o vracanju oduzete imovine i obestecenju [Törvény az elkobzott vagyon vissza-származta- 

tásáról és a kárpótlásról]. Sluzbeni glasnik RS [a SZK Hivatalos Közlönye], 72/2011., 108/2013., 
142/2014 szám és 88/2013 -  AB)
A törvény magyar nyelvű szövegét lásd: http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/hasznos-tartalom/ 
torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-nyelven
A törvény szerb nyelvű szövege itt található meg: http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_vracanju_ 
oduzete_imovine_i_obestecenju.html
Lásd még a Rehabilitálás és restitúció c. felszólalásom a Kárpát-medencében élő magyar ügyvé
dek, jogvédők budapesti, 2016. szeptember 9-10-i szakmai találkozóján, http://delhir.info/cimlap/

http://www.keskenyut.hu/page/234/
http://www.mnt.org.rs/dokumentu-
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_rehabilitaciji.html
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/hasznos-tartalom/
http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_vracanju_
http://delhir.info/cimlap/


Az elmúlt évtized elegendő idő ahhoz, hogy áttekintsük a két rehabilitálási tör
vény elfogadása előtt történteket és az utóbbi évek eseményeit, nyilatkozatait, írása
it és dokumentumait. Ezáltal nyomon követhetjük Csurog2 és Mozsor község min
den magyar és német lakosa „háborús bűnösnek nyilvánításáról” szóló, szigorúan bi
zalmas 2/45 számú, 1945. január 22-én meghozott határozat következményeit,3 va
lamint ennek az ún. kollektív bűnösségnek a megszüntetésért folytatott, mindmáig 
befejezetlen küzdelmet.

A könyvben olyan rehabilitációs és kárpótlási ügyek is helyet kaptak, amelyeknek 
nincsen ugyan közvetlen kapcsolata a kollektív bűnösség elleni küzdelemmel, de pél
daértékűek az atrocitásokat átélt délvidéki/vajdasági magyarok rehabilitálása és vagyo
nának visszaszármaztatása, a jogszabályok gyakorlati alkalmazása szempontjából is.

Elképesztő tragédia sújtotta a vajdasági magyarokat a második világháború végén, 
amit a közösség mind a mai napig nem hevert ki. 1945. január 22-én, Újvidéken 
a Megszállók és Segítőik Bűncselekményeit Kivizsgáló Vajdasági Bizottság részletes 
beszámolót készített a Csúrogon 1942. január 4-én, az akkori magyar hadsereg ál
tal végrehajtott razziáról, amely során „több mint 1300 személyt megöltek”,4 „ami 
az akkori csúrogi lakosság egyharmadát jelentette”.5 A Bizottság által hozott, a már

friss-hireink/57761-rehabilitalas-es-restitucio-szerbiaban—vontatott-akadalyokkal-terhes-eljarasok, 
2016. szeptember 14. [08:56], vagy http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=8460, 
2016. szeptember 14.

2 Korábban Csurog, most a Csurog elnevezés van hivatalos használatban. Magyar Nemzeti Tanács: 
Vajdasági magyar hivatalos helységnevek, http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/hasznos-tartalom/ 
vajdasagi-magyar-hivatalos-helysegnevek

3 A határozatot „az analógia alapján, alkalmazták Zsablya község magyar lakosaival szemben is az il
letékes állami szervek által lefolytatott vagyonelkobzási eljárásokban”. Lásd a 2014. október 30-i 
kormányhatározati indoklásának 4. bekezdését (a Dokumentumok c. részben), továbbá a Megké
sett, deklaratív határozat c. 2014. november 9-i írásom. DélHír portál: http://delhir.info/delvidek/ 
magyarsag-koezelet/32480-2014-11-09-13-52-11, vagy Keskenyúton: http://keskenyut.hu/ 
page/234/art/1061 / akt/1 /html/megkesett-deklarativ-hatqrozat.html

4 Lásd az idézett beszámoló 7. oldalán, a Dokumentumok c. részben.
5 Megemlékezés a csúrogi razzia 74. évfordulóján. (MTI, Blic). http://www.vajma.info/cikk/ 

vajdasag/19554/Megemlekezes-a-csúrogi-razzia-74-evfordulojan.html, 2016. január 4. [19:15]
A Megszállók és Segítőik Bűncselekményeit Kivizsgáló Tartományi Bizottság az 1941-1944 közötti 
bácskai és baranyai szerb áldozatok számát 121 494-ben állapította meg. Ezek közül az életüktől meg
fosztottak száma 17 752, a letartóztatottak és a bántalmazottak száma 103 742.
Zlocini okupatora u Vojvodini 1941-1944. Knjiga 1. -  Backa i Baranja. Pokrajinska komisija za 
utvrdivanje zlocina okupatora i njihovih pomagaca u Vojvodini. Növi Sad, 1946. godine, Spisak do 
sada utvrdenih istaknutih ratnih zlocinaca [A megszállók 1941-1944. évi áldozatai Vajdaságban. 1. 
könyv -  Bácska és Baranya. A Megszállók és Segítőik Bűncselekményeit Kivizsgáló Vajdasági Bizott
sága. Újvidék 1946], 256.
A Megszállók és Segítőik Áldozatai Megállapításának Tartományi Bizottsága által „megállapított ki
emelkedő háborús bűnösök” listáján 345 név szerepel: a katonaság, rendőrség és csendőrség soraiból 
196, a közigazgatásból és a polgári személyek közül 149. Spisak do sada utvrdenih istaknutih ratnih 
zlocinaca, 328-336 [Az eddig megállapított kiemelkedő háborús bűnösök listája, 328-336].

http://naplo.org/index.php?p=hir&modul=minaplo&hir=8460
http://www.mnt.org.rs/dokumentumok/hasznos-tartalom/
http://delhir.info/delvidek/
http://keskenyut.hu/
http://www.vajma.info/cikk/


említett határozat alapján Csurog község minden magyar és német lakosa „háborús 
bűnösnek nyilváníttatott”. A határozat „nem terjed ki azokra „akik Jugoszlávia Nép
felszabadító Hadseregében és partizáncsapataiban harcoltak”.6

A következő napon, 1945. január 23-án, megkezdődött a csúrogi, január 28-án a 
zsablyai, majd április 18-án7 a mozsori magyarok exodusa, erőszakos kiköltözteté
se lakóhelyükről, szülőföldjükről. Csurognak 1910-ben 10 180 lakosa volt, ebből 
7211 szerb (70,83%) és 2730 magyar nemzetiségű (26,81% ). A háború után, 1948- 
ban tartott összeírás szerint a lakosság 7929 főt tett ki, ebből 7293 szerb (91,97%), 
193 magyar (2,43%), a többi más nemzetiségű. A hiányzó magyarok közül 695 sze
mélyről van arra vonatkozó adat, hogy áldozatául esett a titói rendszer terrorjának: 
a faluban 1944. október dereka és 1945. január 23-a között végrehajtott emberir
tásnak, majd a haláltáborban elszenvedetteknek. Negyvenöt januárjában ugyanis a 
falu teljes maradék magyarságát háborús bűnössé nyilvánították, és a 25 km-re levő 
Tiszaistvánfalva (Járek) német faluban kialakított haláltáborba deportálták őket. Még 
a templomukat és a temetőjüket is lerombolták. Hasonló sors érte Zsablya és Mozsor 
helység mintegy 2300 főt kitevő magyar lakosságát is.8

Az 1910-es népszámlálás adatai szerint Zsablya 7989 lakosából 1722 magyar 
(21,55%), 1074 német (13,44%), 5089 szerb (63,70%) volt. Az 194l-es magyar 
népszámláláskor az akkori 8516 lakos közül 1969 magyarnak (23,12%), 962 német
nek (11,29%), 5225 pedig szerbnek (61,35%) vallotta magát. 2011. évi népszámlá
láskor Zsablya 9161 lakosa közül 8229 volt a szerbek száma (89,82%), a magyaroké 
pedig már csak 72 (0,78%).

Zsablyán az első razzia 1942. január 6-án zajlott le. Ezt a magyar hatóságok vit
ték végbe, s elsősorban a szerb lakosság esett áldozatul. Ártatlanul és tömegesen. Az 
ismert adatok szerint, ennek a razziának 602 áldozata volt. A második razzia 1944. 
október 23-án kezdődött és akkor ért véget, amikor 1945. január 29-én a maradék

6 A 4-es alatti beszámoló, 8. oldal.
7 Petrik Verona Legenda a bácskai magyarokról c. verses visszaemlékezése szerint.
8 Forrás: 1. A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. Budapest, 1912, Ma

gyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 880; 2. Matuska Márton: A megtorlás napjai. Újvidék, Ma
gyar Szó -  Fórum, 1991 393.; 3. Matuska Márton: Hová tűntek Zsablyáról a magyarok? Temerin, 
2004, A VMDP Történelmi Bizottsága 242.; 4. Teleki Júlia: Hol vannak a sírok? Óbecse 2007, a 
szerző kiadása, 192.
A legutóbbi (2011-es) népszámláláson 90 csúrogi, 83 zsablyai és 14 mozsori vallotta magát magyarnak. 
(70 év után eltörölték a magyarok kollektív bűnösségét Szerbiában -  Ennek kellene örülnünk? Köz
zétette: Haraszthy Ágoston: http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/32218-20l4-ll-02-18-00-19, 
2014. november 2., 19:36)
Lásd még: Teleki Júlia: Hetven évvel ezelőtt történt. Csúrog, 1945. január 23. Magyar Szó, 2015. 
január 24. 20.
Tiszaistvánfalva volt a település hivatalos magyar neve, de a délvidékiek körében ma inkább csak 
Járek.

http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/32218-20l4-ll-02-18-00-19


magyar lakosságot is kiüldözték. Ennek a razziának tehát elsősorban a magyarok 
lettek az ártatlan áldozatai. A név szerint ismertek száma a kivégzettek között 190, a 
járeki táborban meghaltaké 45, összesen tehát 235. Áldozatul esett tehát több mint 
minden nyolcadik magyar nemzetiségű helybeli polgár.9

„Mozsoron (Mosorin) az 1940-es évek elejétől a közepéig két véres razzia zajlott le, 
amelyeknek összesen mintegy 270 helybeli személy esett áldozatául. -  Az első 1942 
januárjában történt, s néhány nap alatt befejeződött. Áldozatai majdnem kizárólag 
szerbek voltak, összesen 179-en. A vérengzés a mi lelkünket nyomja, magyarokét.

A kommunista hatalom adatai szerint 1941-ben a falunak 3458 szerb lakója volt, a 
negyvenkettőben lezajlott -  tehát az első -  razziában ennyi közül esett el az a 179 ál
dozat, és volt közöttük egy magyar asszony is. Odaveszett közülük tehát minden ti
zenkilencedik-huszadik. A negyvennégy október végétől 1945 tavaszáig tartó kivég
zések végéig saját adataink szerint 88 helybeli magyart veszejtettek el, illetve volt kö
zöttük egy szerb férfi is. Ugyancsak a kommunista rezsim szerint ők az 1944 októ
beréig ott élő 656 magyar közül kerültek ki, ami azt jelenti, hogy odaveszett minden 
hetedik-nyolcadik.

A második razziában lemészároltak vagyona nyomban likvidálásuk után ebek har- 
mincadjára jutott. Miután 1945 tavaszán a falu megmaradt magyar lakosságát, név 
szerint fölsorolva őket szintén háborús bűnössé nyilvánította egy tartományi bizott
ság, s valamennyiüket a járeki halál táborba zárták, az ő vagyonuknak is ez lett a sorsa. 
S az is ide tartozik, hogy a magyar templomot is lerombolták, az egyházi és templo
mi dokumentumokat, kegytárgyakat pedig megsemmisítették” — írja Matuska Már
ton Mozsor magyartalanítása c. könyvében10 

1910-ben Titel 5792 lakosából 1858 magyar (32,07%), 1163 német (20,08%), 
2413 szerb (41,66%) volt. Lakosságát nem üldözték el, noha tömegirtás ott is zaj
lott. A 2011. évi népszámláláskor Titelnek 5294 lakosa volt, ezek közül szerb 3958 
(74,76%), magyar pedig 537 (10,14%). A jelenleg „négy és félezer lakosú Titelen 
négyszáz magyar él. Az anyanyelvűket már szinte alig beszélik. Csak néhány családban 
domináns a magyar nyelv.”11

9 Republicki zavod za statistiku [Köztársasági Statisztikai Hivatal]: Popis stanovnistva, domacinstava 
i stanova u 2011. u Republici Srbiji [A Szerb Köztársaság lakosságának, háztatásainak és lakóépü
leteinek 2011. évi összeírása. ISBN 978-86-6161-023-3, http://media.popis2011.stat.rs/2012/ 
Nacionalna%20pripadnost-Ethnicity.pdf, 38; Matuska Márton: Hová tűntek Zsablyáról a magya
rok? A VMDP Történelmi Bizottsága. Temerin, 2004, 34-33 és 49-54.

10 Matuska Márton: Mozsor magyartalanítása. A felszabadítás ürügyén (1944-45) Keskenyúton Délvi
déki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. Budapest 2016 14-15. Lásd még (néz): Terebélyessé nőnek-e a 
mozsori fák? Magyar Szó, 2015. november 28. 9.

11 Popis..., a 9-es jegyzetben, 40; K. I.: Megnyílt a Magyar Művelődési Központ. Magyar Szó, 2016. 
október 3. 1. és 5., vagy http://www.magyarszo.com/hu/3175/vajdasag_nagybecskerek/153848/ 
M egny%C3%ADlt-a-Magyar-M%C5%Blvel%C5%91d%C3%A9si-K%C3%B6zpont.htm#, 
2016. október 3. [08:21]

http://media.popis2011.stat.rs/2012/
http://www.magyarszo.com/hu/3175/vajdasag_nagybecskerek/153848/


Könyvünk nyomon követi ezeknek az eseménynek a következményeit és azoknak 
az ismert és kevésbé ismert személyeknek a küzdelmét, akik a kollektív bűnösség ter
hétől való megszabadulásáért küzdöttek.

A második világháború után megváltozott Vajdaság Autonóm Tartomány etnikai 
térképe is. A magyarok száma 1941-ben 473 241, vagyis a lakosság 28,5%-a, 1948- 
ban 428 932, 25,8% volt. Az 1941. évre vonatkozóan a szerb források 465 920 ma
gyar nyelvű lakost említenek. A különbség abból származhat, hogy 1941 -ben külön 
volt „nemzetiség” és „anyanyelv” rovat. Előbbi volt a magasabb érték (például a ma
gukat magyarnak valló svábok miatt), utóbbi az alacsonyabb, talán ezért is azt hasz
nálják a szerbek. A vérengzések önmagukban kevéssé alakították át a Délvidék etni
kai térképét. Alapvető változást az 1941-ben még majdnem 320 ezer vajdasági német 
közel 80 százalékának 1944-1948 közötti evakuálása, elmenekülése, elüldözése és a 
helyükre 1945-1947 között 226 ezer balkáni délszláv (túlnyomórészt szerb és monte
negrói) betelepítése hozott. Ennek a tömeges migrációnak köszönhető, hogy az 1941 
és 1948 között a Vajdaság mai területén élő, körülbelül 1,66 milliónyi lakos körében 
a szerbek aránya 36,2 százalékról (az abszolút többséget megszerezve) 50,6 százalékra 
nőtt.12 A 2011. október 1-je és 15-e között tartott népszámlás adatai szerint a Vajda
ságban már csak 251 136 magyar volt, ami a lakosságnak mindössze 13%-a, a szerb 
lakosok száma pedig 1 289 635, vagyis 66,75%-ra nőtt.13

A mai napig nincsen hivatalos adat a „felszabadulás” napjaiban (vagyis 1944 ok
tóberében) kivégzett, börtönbüntetésre ítélt, munkatáborokba hurcolt, kiköltözte
tett, elüldözött, az atrocitások elől Magyarországra „átköltözött” vagy „szállított” 
vajdasági magyarok számáról, csupán becslés14 és az eddigi kutatások különböző

Lásd még Kecskés István: Titel. Magyar Szó, 2015. november 21. 22.
12 Teljesnek tekinthető a délvidéki magyar áldozatok névsora. Az MTA honlapja: http://old.mta.hu/ 

mta_hirei/teljesnek-tekintheto-a-delvideki-magyar-aldozatok-nevsora-136548/,2015. június 24., 
vagy a Hírlevél 2015. július 15-i számában.
Lásd még: Kocsis Károly: Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében. In Bihari Zoltán szerk.: Ma
gyarok a világban. Kárpát-medence. Budapest, 2000, CEBA Könyvkiadó, 16.; Tátrai Patrik: A ma
gyar kisebbségek demográfiai fejlődésének fő irányvonalai a kommunizmus évtizedeiben. In Bárdi 
Nándor -  Fedinec Csilla -  Szarka László szerk.: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Bu
dapest, 2008, Gondolat Kiadó -  MTA Kisebbségkutató Intézet, 312.)

13 Popis..., a 9-es jegyzetben, 20.
14 Mindszenty bíboros -  a hozzá eljutott jelentések alapján -  írta, hogy „50-60 ezer embert végeztek ki 

csak azért, mert magyarok voltak”. Lásd Matuska Márton: A megtorlás napjai. A Fórum Könyvki
adó és a Magyar Szó közös kiadása, Újvidék, 1991 377.
Matuska szerint (uo. 381 és 384) a „legmegbízhatóbbnak az a forrás látszik, amelyről néhai Dr. Mé
száros Sándor beszél, amikor idézi a Svetozar Kostic-Capo (egykori „OZNA-főnökkel”) folytatott 
kötetlen beszélgetést, „aki úgy vélekedett, hogy a felszabadulás napjaiban körülbelül húszezer ma
gyar végeztek ki”. [Az OZNA-t (Odeljenje za zastitu naroda / Népvédelmi osztály) Josip Broz Tito 
1944. május 13-i rendelete alapján alakították meg és felelősnek tartják a második világháború alatt 
elkövetett számos tömeggyilkosságért. A szervezet főnöke Aleksadar Rankovic volt. ÓZNA i KNOJ. 
http://www.mycity-military.com/Drugi-svetski-rat/OZNA-i-KNOJ.html] Ez a kérdés azonban

http://old.mta.hu/
http://www.mycity-military.com/Drugi-svetski-rat/OZNA-i-KNOJ.html


számadatai.15 Ráadásul vidékünkön a tömeggyilkosságok csökkenő intenzitással, 
de 1945 tavaszáig tartottak, annak ellenére, hogy a katonai közigazgatás Bácská
ban, Bánságban (Bánátban) és Baranyában már február közepén megszűnt, a Tito 
marsall által 1945. január 17-én aláírt rendelet értelmében.16

„A kivégzéseket gyakran brutális tortúra előzte meg, tömegesen hajtották végre 
őket, a holttestek tömegsírokba kerültek. Ezeket eldugott területeken hozták létre, 
pontos helyük csak szűk körben volt ismeretes. A tömegsírok létezését államilag szor
galmazott titoktartás övezte”17 -  írja Molnár Tibor főlevéltáros.

A „véres dráma, amelynek csúcspontját az ideológiai és nemzetiségi alapon -  első
sorban a németek és a magyarok ellen végrehajtott tömeggyilkosságok képezték”18 
-  áldozatainak pontos számát ma sem ismerjük, és -  „habár a közelmúltban történ
tek erőfeszítések -  talán sohasem fogjuk megismerni”.19 A visszaemlékezések, szemta
nú-beszámolók és helyi dokumentumok alapján „a szerbiai magyar kutatók leggyak
rabban 15-20 ezerben adják meg a vérengzések magyar áldozatainak számát.”20 To
vábbi „ezreket utasítottak ki a jugoszlávok az országból, és vagy minden nélkül, egy 
szál ruhában vagy 20 kg-os csomaggal dobtak át magyar területre. Az ottmaradt ingó 
és ingatlan vagyont elkobozták”.21

további tudományos vizsgálatot igényel, amihez szükséges a történelmi levéltárak anyagába való tel
jes betekintés lehetővé tétele és a tömegsírok feltárása is.

15 Az egyes szerzőknél az áldozatok eltérő számával kapcsolatban lásd: Magyar voltál, ezért! -  Ma
gyar Tragédia Délvidék 1944-1945. http://www.pestimusor.hu/index.php?sect=koracikk&alsect=c 
ikk&id=4494; Matuska, a 12-es hivatkozás alatti könyv, 381. és 384.; Kovács András: „Fejszével 
levágták a fejüket” -  folytatódik a megbékélés, http://mno.hu/belfold/fejszevel-levagtak-a-fejuket- 
folytatodik-a-megbekeles-1077976, 2012. május 23. [12:15], frissítve: 2012. május 24. [09:00]; 
Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség -  Magyarok a Délvidéken 1918-1947. Napvilág 
Kiadó, Budapest 2004, 327.; Aleksadar Kasas: Madari u Vojvodini 1941-1946 [Magyarok a Vaj
daságban 1941-1946]. Filozofski fakultét [Bölcsészeti Kar], Növi Sad, 1996. 303]; A. Sajti Enikő: 
Mit tudunk a „még hidegebb napokról”? História, 2010, XXXII. évf., 1-2. sz., 37-43, Fodor Ist
ván keretes írásai. „Hideg” és „még hidegebb napok”: http://mta.hu/mta_hirei/teljesnek-tekintheto- 
a-delvideki-magyar-aldozatok-nevsora-136548; Szabó Gábor: A. Sajti Enikő történelmet hamisít. 
http://tortenelemportal.hu/2010/02/a-sajti-eniko-tortenelmet-hamisit/, 2010. február 15. [14:47], 
vagy Ötezernyi áldozat a Délvidéken? Magyar Szó, 2010. február 17. 3.

16 Molnár Tibor: Tömegsírok a Délvidéken/Vajdaságban. Vajdasági magyar áldozatok tömegsírjainak 
meghatározása. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI). Zenta, 2016. 5.

17 Uo. 5.
18 Uo. 6.
19 Kovács, a 15-ös jegyzetben.
20 Matuska im., 377. Az 1945 őszén történ összeírási kísérlet szerint a Jugoszláviából Magyarországra 

„átköltözött” személyek száma „28 403 fő” volt, akik közül „15 626 fő eredetileg a Délvidéken élt”. 
Egy 1946 végén készített felmérés adatai szerint Jugoszláviából 84 800-an érkeztek, e szám „belső 
struktúrája azonban nem ismeretes” . „Az 1946. évi népszámlás szerint 65 877-en vallották magukat 
jugoszláviai illetőségűnek”. (A. Sajti, a 15-ös alatt, 347 és 348).

21 Teljesnek tekinthető... a 12-es alatti jegyzetben, http://old.mta.hu/mta_hirei/teljesnek-tekintheto- 
a-delvideki-magyar-aldozatok-nevsora-136548/
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Magyar mártírok emlékműve 1944-1945 (Temerin)22

A Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság által feltárt és feldolgozott dokumen
tumok alapján az MTA-nak adott interjúban Kocsis Károly akadémikus, a testület 
elnöke azt mondta, hogy a második világháború végén a „még hidegebb napok” tö- 
meggyilkosságait a legfelsőbb vezetés jóváhagyásával, előre megszervezve követték el. 
Kocsis, a legújabb kutatások alapján, az áldozatok számával kapcsolatos kérdésre is 
válaszolt: A szerb kutatók korábban körülbelül 5000 főre becsülték a magyarellenes 
vérengzések áldozatainak számát, miközben más történészek -  nem csupán a magya
rok -  15 000-től 40 000-ig teszik a meggyilkoltak számát. Mi a vegyes bizottság ál
láspontja e tekintetben?

„Ki lehet mondani, hogy a fellelhető, a levéltári kutatás során felbukkant és előke
rült dokumentumok és névsorok alapján teljesnek tekinthető áldozati névsor állt ösz- 
sze. A névsorokban szereplő nevek elemzése alapján mintegy 7000, minden bizony
nyal magyarnak vélhető áldozatot sikerült azonosítani. Ugyanakkor biztos tudomá
sunk van arról, hogy az újvidéki és a zombori névsor, noha készült ilyen, elveszett, 
nem került elő. Az azokon szereplő áldozatok számát mintegy 1500-1500 főre be
csülhetjük a visszaemlékezések, halottá nyilvánítások, anyakönyvi iratok alapján. Eh
hez járulnak még azok az áldozatok, akikre vonatkozóan nincsenek levéltári adatok,

22 Uo. Lásd még: Kutatás örve alatt. A délvidéki vérengzés feltárásának politikai összefüggései, http:// 
www.keskenyut.hu/contents/printwindow.jsp?id=l&main=609, 2012. március 12.

http://www.keskenyut.hu/contents/printwindow.jsp?id=l&main=609


ugyanakkor éppen az említett időszakban tűntek el vagy lettek halottá nyilvánítva. 
E személyek létszámára vonatkozóan szintén becslésekre kell hagyatkoznunk, ame
lyek azonban annyiban megalapozottak, hogy a dokumentált névsorokhoz képest 
más források segítségével egyes településeken a feltárt áldozatok számában mintegy 40 
százaléknyi eltérés mutatkozik. Amennyiben ezt az egész vajdasági területre alkalmaz
zuk, akkor összességében mintegy 13-14 000 főre tehető a magyar áldozatok száma.” 

A kérdésre, mit tudunk ma az 1944-1945-ös mészárlások hátteréről? Központi uta
sításra történtek, vagy inkább „túlbuzgó” helyi parancsnokok, egységek számlájára ír
hatók az atrocitások? -  Kocsis röviden és tömören fogalmazott: „A mészárlások a vaj
dasági katonai hatóságok utasítására, a legfelsőbb vezetés, Josip Broz Tito jóváhagyá
sával történtek.” 23

Időközben, az ártatlan áldozatok és sírhelyeik felderítésével kapcsolatban, két 
fontos esemény is történt: Az egyik, hogy 2016-ban a halottak napjára megjelent 
a vajdasági magyar kutatók által összeállított, A vajdasági magyar áldozatok tö
megsírjainak helymeghatározása c. kiadvány24, amely az 1944-45-ös ártatlan ma
gyar áldozatok tömegsírjainak műholdas, számítógépes globális helymeghatározását, 
GPS-koordinátáit tartalmazza, de helytörténeti adatokat is közöl. A levéltári kuta
tások során a martirium.vmmi.org honlapon 7511 áldozatot rögzítettek a kutatók. 
A honlap jelenleg nem nyilvános, kizárólag jelszó használatával lehetséges hozzáfér
ni. Az ártatlan áldozatok neve mellett számos információ, forrás és forrásanyag ta
lálható az adatbázisban -  olvasható az Magyar Nemzeti Tanács kétéves munkájáról 
szóló Beszámolóban.25 A másik, hogy Nyilvánosságra kerültek a kivégzettek adata
it tartalmazó könyvek, amelyeket a Titkos Sírok Feltárásának Állami Bizottsága ta
lált meg.26

23 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. Zenta, 2016. 93.
24 A Magyar Nemzeti Tanács Beszámolója a kétéves munkájáról 2014-2016 (Szabadka, 2016 de

cembere 90, az M N T 2016. december 29-i, 22. ülésének anyaga) 38-39. A kutatásokról lásd 
még a Folytatódik a megtorlások feltárása c. MNT-közleményt. http://www.vmmi.org/index. 
php?ShowObject=kronika&id=9523, 2012. augusztus 14. [12:34]

25 Nem világos, hogy az adatbázis miért nem nyilvános, miért nem lehet hozzáférni, amikor a szerb 
igazságügyi minisztérium honlapján az (1944. szeptember 12. utáni) összes áldozat és a tömegsírok 
listája is található: http://www.komisijal944.mpravde.gov.rs/cr/articles/pocetna/.
B. Crnjanski Spasojevic: ÓZNA planski ubila 35.000 ljudi [Az ÓZNA tervszeren megölt 35 000 em
bert] Novosti, 2017. március 1.4., vagy http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290. 
html:652590-PRED-VAMA-SU-KNJIGE-STRELJANIH-Ozna-planski-ubila-35000-ljudi-u- 
Srbiji. Az írás magyar fordítását lásd: Nyilvánosságra kerültek a kivégzettek adatait tartalmazó köny
vek, amelyeket a Titkos Sírok Feltárásának Állami Bizottsága talált meg. 
http://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/1944-1945, 2017. március 4. [11:41]

26 Az OZNA-t (Odeljenje za zastitu naroda / Népvédelmi Osztály) Josip Broz Tito 1944. május 
13-i rendelete alapján alakították meg, és felelősnek tartják a második világháború alatt elkövetett 
számos tömeggyilkosságért. A szervezet főnöke Aleksandar Rankovic volt. ÓZNA i KNOJ. http:// 
www.mycity-military.com/Drugi-svetski-rat/OZNA-i-KNOJ.html]

http://www.vmmi.org/index
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Ezek a könyvek léteztek minden kerületre vonatkozóan, be vannak kötve, és ezek
ben pontos nyilvántartást vezettek azokról, akiket bírósági ítélet nélkül, csak az 
ÓZNA27 utasítása alapján kivégeztek. Ezekből látszik, hogy a kivégzések szervezettek 
és tömegesek voltak, hogy az egész egy kicsit sem véletlen munka, és hogy sehol má
sutt Európában nem létezik hasonló dokumentáció.

A kivégzettek könyve létezett minden kerületben 
http://unvw.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:652590-PRED- 

VAMA-SU-KNJIGE-STRELJANIH-Ozna-planski-ubila-35000-ljudi-u-Srbiji

Több tízezer embernek a háború utáni kivégzését nem „szóbeli” utasításra vagy va
lamiféle anarchikus bosszúból tették, ahogyan azt megkísérlik bemutatni, hanem egy 
részletes terv szerint, amely kvótákat és szigorú módszert is jelentett, és precíz nyilván
tartással végezték -  mondja Srdan Cvetkovic történész, a 2016 végén formálisan meg
szűnt bizottság titkára. -  Ezt bizonyítják a kivégzettekről szóló könyvek az egyes ke
rületekben és a minden szerbiai falut tartalmazó névsorok, amelyeket az ÓZNA tag
jai készítettek -  tette hozzá. Ezek alapján készült az áldozatok összeírása. Mintegy 35 
000, bírósági végzés nélkül kivégzett ember lett összeírva, további 2000-3000 embert

27 Aleksandar Rankovic (magyaros írásmóddal Alekszandar Rankovics cirill betűkkel AjieiccaHAap 
PaHKOBHh), Drazsevac, 1909. november 28. -  Dubrovnik, 1983. augusztus 20., szerb nemzetiségű 
jugoszláv kommunista politikus.
1963-tól Jugoszlávia alelnöke volt. 1966-ban a brioni plénumon kegyvesztetté vált, ahol pártellenes 
tevékenységgel vádolták meg (hogy lehallgatta Titót), és kizárták a pártból. 1966-1967-ben írta meg 
emlékiratait, amely fontos történelmi forrásnak számít. Juhász József. Volt egyszer egy Jugoszlávia... 
Aula. Budapest, 1999. 142. o. ISBN 963-9215-51-1
Tari István hívta fel a figyelmem -  Vékás János könyvére hivatkozva (Magyarok a Vajdaságban, 
1944-1954, Kronológia, VMMI, Zenta, 2011.) -  az adatra, miszerint Rankovic 1951. február 1-én, 
a Jugoszláv Képviselőházban tartott beszámolójában közölte: „1945 és 1951 között 3 777 776 sze
mélyt tartóztattunk le és 686 000 személyt likvidáltunk.” [Az adatot a Bosznia és Hercegovina-i Volt 
Politikai Üldözöttek és a Kommunizmus Áldozatai Egyesületeinek Szövetsége (Savez udruga bivsih 
politickih uznika i zrtava komunizma u Bosni i Hercegovim) idézi a nemzetközi szervezetekhez in
tézett határozatában (Sarajevska rezolucija)].

http://unvw.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:652590-PRED-


bírósági ítélet alapján végeztek ki, ezt a katonai bíróságok iktatókönyvei dokumentál
ják, és még mintegy 24 000 embert végeztek ki vagy halt meg táborokban. Többnyi
re „Volksdeutscherekről” (un. „népi németekről”) van szó Vajdaság-szerte, ez a tá
borlakók könyveiből látszik. Az állami bizottság adatbázisában 59 912 név szerepel. 
A könyvekből látszik, hogy az áldozatokra vonatkozó adatokat oszlopokban vezet
ték: családi és utónév, foglalkozás, hová valósi az áldozat, mely szervezethez és intéz
ményhez tartozik, mikor és hol tartóztatták le, hol és mikor büntették meg, és ki hoz
ta meg a büntetésről szóló határozatot. Az utolsó oszlopban mindenhol az ÓZNA 
van feltüntetve.

Miért vezetett az ÓZNA ilyen pontos nyilvántartást? Cvetkovic úgy véli, nem hit
ték, hogy a dokumentumokat bármikor is nyilvánosságra hozzák, és hogy a Kommu
nista Párt elveszíti a hatalmat. Vagyis nem létezett a nyilvánosságtól és a valamilyen 
büntetőjogi felelősségtől való félelem. Másrészt minden totalitárius rendszerben a tit
kosszolgálat arra törekszik, hogy mindenkiről tudjon mindent, „biztonsági okokból”, 
különösen akkor, ha olyan családból származik, amelynek tagjai közül valakit kivégez
tek. Ez mindig alkalmas módszer volt a szófogadatlanok kompromittálására. Mégis, a 
kivégzetteket nyilvántartó könyvek 20-30 százalékát Alekszandar Rankovics28 bukása 
után megsemmisítették, amikor az UDBA29 levéltárát „tisztították”.

A hivatalos adatok szerint a második világháború utáni szerbiai áldozatok száma -  
akikről nyilvántartás van -  59 912. Ha ehhez a számhoz hozzáadjuk azokat, akik a meg
semmisített könyvekbe voltak bejegyezve (20-30%), akkor az áldozatok száma megha
ladhatta a 75 ezret is. És hányán lehettek még azok, akiket bírósági ítélet vagy közigazga
tási határozat nélkül végeztek ki, de nem vették őket nyilvántartásba? Hányán voltak kö
zöttük magyarok? A(z 1944. szeptember 12. utáni) kivégzettek listáit tartalmazó köny
vek, illetve a neveket tartalmazó listák, valamint a részletes internetes adatbázis elérhető 
a szerbiai igazságügyi minisztérium honlapján http://www.komisijal944.mpravde.gov. 
rs/cr/articles/pocetna/ találhatók. Ezek különösen fontosak a bíróságok munkájához. A

28 Aleksandar Rankovic (magyaros írásmóddal Alekszandar Rankovics cirill betűkkel AjieKcan^ap 
PaHKOBHh), Drazsevac, 1909. november 28. -  Dubrovnik, 1983. augusztus 20., szerb nemzetiségű 
jugoszláv kommunista politikus. 1963-tól Jugoszlávia alelnöke volt. 1966-ban a brioni plénumon 
kegyvesztetté vált, ahol pártellenes tevékenységgel vádolták meg (hogy lehallgatta Titót), és kizárták 
a pártból. 1966-1967-ben írta meg emlékiratait, amely fontos történelmi forrásnak számít. Juhász 
József. Volt egyszer egy Jugoszlávia... Aula. Budapest, 1999. 142. o. ISBN 963-9215-31-1
Tari István hívta fel a figyelmem -  Vékás János könyvére hivatkozva (Magyarok a Vajdaságban, 
1944-1954, Kronológia, VMMI, Zenta, 2011.) -  az adatra, miszerint Rankovic 1951. február 1-én, 
a Jugoszláv Képviselőházban tartott beszámolójában közölte: „1945 és 1951 között 3 777 776 sze
mélyt tartóztattunk le és 686 000 személyt likvidáltunk.” [Az adatot a Bosznia és Hercegovina-i Volt 
Politikai Üldözöttek és a Kommunizmus Áldozatai Egyesületeinek Szövetsége (Savez udruga bivsih 
politickih uznika i zrtava komunizma u Bosni i Hercegovim) idézi a nemzetközi szervezetekhez in
tézett határozatában (Sarajevska rezolucija)].

29 Uprava drzavne bezbednosti (az Állambiztonsági Igazgatóság rövidítése).

http://www.komisijal944.mpravde.gov


rehabilitálási eljárásokban bizonyítékként lehet bemutatni, hogy a kivégzést ítélet nélkül 
hajtották végre. Szerbiában eddig 6000 embert rehabilitáltak.30

A történészek és a jogászok között továbbra sincs egyetértés az 1944-45-ös esemé
nyek minősítésében és értékelésében, vagyis abban, hogy mi is történt valójában. A 
szerzők többnyire atrocitásról, magyarirtásról, megtorlásról, mészárlásról, kivégzésről 
és tömeggyilkosságról, értekeznek, beszélnek. Vannak ellenben olyan vélemények is, 
hogy az, ami a Délvidéken történt -  az áldozatok számát is tekintve — kimeríti a nép
irtás bűncselekményének31 az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által meghatá
rozott32 fogalmát, miszerint:

„A jelen Egyezmény népirtás alatt a következő cselekmények bármelyikének, vala
mely nemzeti, népi,33 faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges meg
semmisítésének szándékával való elkövetését érti:

a) a csoport tagjainak megölése;
b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása;
c) a csoportra megfontolva34 oly életfeltételek ráerőszakolása, amelyeknek célja a 

csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának előidézése;
d) oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása;
e) a csoport gyermekeinek más csoporthoz való erőszakos átvitele.”

„A Tito által vezetett jugoszláviai rezsim a népirtást elhallgatta, és csak a magyar ha
tósági szervek által elkövetett 1942-es vérengzéseket hangoztatta egyoldalúan, ami a 
Délvidéken élő magyar közösségnek a legutóbbi időkig súlyos károkat okozott.”35 Ál
talában ma is tagadják, hogy 1944-45-ben vidékünkön népirtás történt volna.36 Tény 
viszont, hogy az utóbbi években -  ezen események okán -  népirtás vádjával eddig két 
bűnvádi feljelentés is tettek: egyet Magyarországon és egyet Szerbiában.

30 Lásd B. Crnjanski írását a 26-os jegyzetben.
31 Kovács, a 13-ös jegyzetben.
32 A népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló ENSZ egyezmény II. cikke.
33 Az Egyezményt kihirdető magyar jogszabály (az 1953. évi 16. törvényerejű rendelet) az eredeti szö

vegben szereplő „ethnic” szót „népi”-nek fordítja. (Majtényi Balázs -  Vizi Balázs: A kisebbségi jogok 
nemzetközi okmányai. 31.). (Gondolat Kiadó -  MTA Jogtudományi Intézet -  MTA kisebbségku
tató Intézet, Budapest, 2003).

34 Az Egyezményt kihirdető magyar jogszabály a „szándékosan” (angolul „deliberately”) szó helyett a 
„megfontolva” (angolul „premediated” kifejezést használja (Majtényi -  Vizi megjegyzése, idézett ki
advány. 31.).

35 Kovács, a 15-ös jegyzetben.
36 Lásd Virág Árpád: ,A népirtás vádja szóba sem jöhet” című interjút. Magyar Szó, 2012. február 11.

14., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2012_02_12/kozelet/ll6l2/, 2012. február 12. [08:29]. 
Lásd még Bozóki Antal: Magyarországon lehetett, Szerbiában nem?
http://keskenyut.hU/page/234/art/586/akt/l/html/magyarorszqgon-lehetett-szerbiqban-nem. 
htmlm; Civitas Europica Centralis (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2012 február 18. és Vajdasági 
Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, X. évf. 35. szám, 2011. február 20. és 21.

http://www.magyarszo.com/hu/2012_02_12/kozelet/ll6l2/
http://keskenyut.hU/page/234/art/586/akt/l/html/magyarorszqgon-lehetett-szerbiqban-nem


Apáti István és Szilágyi György, a Jobbik parlamenti képviselői 2012. január elején37 
följelentést tettek a titóista partizánok által 1944-45-ben elkövetett délvidéki ma
gyarirtás ügyében,38 amit aztán a Főügyészség áthelyezett a Szegedi Ügyészséghez.39

A Szerb Megújhodási Mozgalom (SPO) újvidéki városi szervezete 2015. május 31- 
én közölte, hogy bűnvádi feljelentést tett az Újvidékhez közeli kátyi erdőben (Rajina 
suma) 1944-ben elkövetett bűncselekmény miatt, amit a hatóság a város felszabadí
tása után követett el.40 Az ENSZ-nek a háború és az emberiség elleni bűntettek el
évülésének kizárásáról szóló 1968. november 26-i egyezménye41 értelmében az 1945- 
ben létrehozott nürnbergi katonai törvényszék alapokmányában meghatározott há
borús bűntettek, a genfi egyezményekben foglalt fegyveres összeütközés esetén elkö
vetett súlyos jogsértések, az embertelen cselekmények, valamint a népirtás bűntette 
nem évülnek el, még akkor sem, „ha e cselekmények nem sértik annak az országnak 
a belső jogát, ahol azokat elkövették”.42 A források arról viszont nem közölnek ada
tot, hogy az 1944-45-ben a magyarok ellen elkövetett cselekményekért bárkit is fele
lősségre vontak volna. Most a szegedi ügyészségen és a belgrádi, a háborús bűncselek
mények ügyében illetékes ügyészségen a sor, hogy ebben a kérdésben állást foglaljon.

Kerestem a választ arra is, hol tartunk manapság a „kollektív bűnösség” eltörlésével. 
Ez azonban az 1944-45-ös eseményeknek43 -  amelyek a teljes feltárására még várni 
kell -  csak az egyik kérdése. A kollektív bűnösség megsemmisítéséért folytatott küz
delemnek -  az ismert tények alapján — a legfontosabb állomásai a következők voltak:

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2003. február 28-án „határozatot ho
zott a kollektív bűnösség eltörléséről”, amelyben „kifejezte azon meggyőződését, 
hogy a Vajdaságban élő egyes nemzeti közösségekre a múltban igazságtalanul hárított 
kollektív bűnösség alóli feloldás a tolerancia szellemének és a Vajdaságban élő nem
zeti közösségek kölcsönös megbecsülésének fejlesztését szolgálja”.44

37 A pontos dátumot az MTI Ügyészségi nyomozás indult az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás ügyé
ben c. írásból nem lehet megállapítani. Lásd: http://hvg.hu/itthon/20120128_nyomozas_delvidek_ 
magyarirtas, 2012. január 28. [9:14].

38 tuti: Nyomozás indul a délvidéki magyarirtás kivizsgálása ügyében, http://www.vajma.info/cikk/ 
tukor/4720/Nyomozas-indul-a-delvideki-magyarirtas-kivizsgalasa-ugyeben.html, 2012. február 3. 
[16:44]

39 Uo.
40 Tanjug: Krivicna prijava za zlocin u Rajinoj sumi [Bűnvádi feljelentés a kátyi erdőben elkövetett 

bűncselekmény miatt]
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=05&dd=31 &nav_category= 11 &nav_ 
id=998645, 2015. május 31. [11:02]

41 Az egyezmény szövegét lásd: Emberi jogok. Nemzetközi Okmányok Gyűjteménye. Egyesült Nem
zetek. New York, 1988 161-165.

42 Uo. I. cikk.
43 Az ezzel az időszakkal foglalkozó ismertebb kiadványokat lásd az Irodalom c. részben.
44 A rezolúciót lásd a Dokumentumok c. részben.

http://hvg.hu/itthon/20120128_nyomozas_delvidek_
http://www.vajma.info/cikk/
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2015&mm=05&dd=31


Tizenhatezer folyóméternyi azon iratok hosszúsága, melyekben vélhetően 
vannak hasznos adatok (Ótos András felvétele)45

A szerb parlament, tíz évvel később, 2013. június 21-én, nyilatkozatot fogadott el 
a vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944-45-ben elkövetett gonosztettek elíté
léséről, amelyben „a legerélyesebben elítélte a vajdasági magyar polgári lakosság el
len 1944-45-ben elkövetett azon aktusokat, amelyekkel meghatározott személyeket 
nemzeti hovatartozásuk miatt életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól bírósági 
vagy közigazgatási döntés nélkül megfosztottak”.46

Többszöri halasztás után, 2013. június 26-án, sor került Ader János magyar és Tomislav 
Nikolic szerb államfő „közös csúrogi főhajtására” a második világháború magyar és a 
szerb ártatlan áldozatai emléke előtt.47 A következő (2014.) év október 30-án a szerb 
kormány határozatot hozott, miszerint „hatályát veszti a Megszállók és Segítőik Vajda
ságban Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző Bizottság 2/45. számú, 1945. január 
22-én kelt határozata, amellyel a vajdasági Zsablyai járáshoz tartozó Csúrog község va
lamennyi magyar és német nemzetiségű lakosát háborús bűnösnek nyilvánították, és a 
Megszállók és Segítőik Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző Országos 
Bizottság 1945. március 26-án kelt határozata a vajdasági Titeli Járáshoz tartozó Mozsor 
Község lakosait nemzeti hovatartozás alapján háborús bűnössé nyilvánításáról”.48

45 Virág Árpád: A megbékéléshez vezető kutatás éve. Magyar Szó, 2012. január 6. 1. és 6.
46 A Nyilatkozatot lásd a Dokumentumok c. részben.
47 Az eseménnyel kapcsolatos sajtójelentéseket és kommentárokat lásd 2013. június 26. alatt és később, 

a II. Rehabilitáció (2012-2015) részben.
48 Megjelent a Sluzbeni glasnik RS [a SZK Hivatalos Közlönye], 121. szám, 2014. november 5. (3877.



A közös elnöki főhajtásról és a szerb kormányhatározatról sincs egységes álláspont 
a vajdasági magyar közösségben. Vannak vélemények, miszerint Ader János szerbiai 
látogatása idején megtörtént a magyar-szerb és a szerb-magyar „történelmi megbéké
lés”.49 Mások úgy vélik, érdemi bocsánatkérés nem történt,50 pontosabban elmaradt 
(és máig sem hangzott el) a szerb elnök bocsánatkérése, sőt még az „elnézést” szó sem, 
a második világháborúban a vajdasági magyarokat ért atrocitások miatt.

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a tartományi képviselőház 
elnöke, „reflektálva arra, hogy a túlélők bocsánatkérést várnak az 1944-1945-ben tör
téntek kapcsán”, kijelentette, hogy „ezt megérti”, de mint mondta, „a szerb belpoliti
kában a bocsánatkérés intézményét az előző köztársasági elnök (Boris Tadic -  B. A.) 
olyannyira lejáratta, hogy ma nincs olyan komoly szerb politikus, aki bocsánatot kér
ne. Mint fogalmazott, Szerbiában akkor szoktak bocsánatot kérni, amikor valaki rá
lép a másik ember lábára, ám ez esetben sokkal fontosabb dologról van szó. Az a jó, 
hogy ezt nem egy bocsánatkéréssel intézték, intézik el. Az a folyamat, ami zajlik, az 
maga a bocsánatkérés.”51 Pásztor véleményének ellentmond viszont, hogy Tomislav 
Nikolicvolt szerb államfő 2013. április 25-én, a boszniai BHT tévécsatornának adott 
interjújában, bocsánatot kért mindazokért a gaztettekért, amelyeket a szerb állam és 
nép nevében bármely egyén elkövetett. Nikolic az újságírónőnek a srebrenicai nép
irtásra vonatkozó kérdésére elsőként azt mondta, a genocídiumot először bizonyíta
ni kell, azután hozzátette, hogy „térdre ereszkedik és kegyelmet kér Szerbia számára e 
bűncselekmény miatt”.52 Csúrogon viszont ez nem történt meg.

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) 2013. július 15-i közleményében 
hangoztatta, hogy „a vajdasági magyarság -  a két köztársasági elnök közös csúrogi fő
hajtásának pozitív értékelése ellenére -  jogosan hiányolja, hogy bocsánatkérő szavak 
a múltbéli bűnök miatt csak Ader János magyar köztársasági elnök szájából hangzot
tak el, Tomislav Nikolic szerb államelnöknek hasonló megnyilvánulása sem június 
25-26-án, sem azóta nem volt”.53

26-27.).
Lásd a Dokumentumok c. részben. Lásd a Megkésett, deklaratív határozat c., 2014. november 9-i 
írásom, a 3-as alatti jegyzetben.

49 P. D.: Ovo je bio dán istorijskog pomirenja Srba i Madara. [Ez volt a szerbek és magyarok történel
mi megbékélésének napja]. Danas, 2013. június 27. 1. és 4.

50 S. T. G.: Érdemi bocsánatkérést, tényleges rehabilitációt. Magyar Szó, 2013. november 10. 10.
51 Mihályi Katalin: Az igazság előbb-utóbb megtalálja a maga útját. Magyar Szó, 2013. január 26. 1. és

4., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2596/kozelet/121194/Az-igazs%C3%Alg-el%C5%91bb- 
ut%C3%B3bb-megtal%C3%Allja-a-maga-%C3%BAtj%C3%Alt.htm, 2015. január 26. [08:39] 
»  2015. január 26. [20:15]

52 Nikolic bocsánatot kért Srebrenicáért. Magyar Szó, 2013. április 26., 1. és 4.
53 Nemzetközi testületek bevonására van szükség. Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL XI. évf. 

163. szám, 2013. július 15., vagy http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/1992/VMDP-Nemzetkozi- 
testuletek-bevonasara-van-szukseg.html, 2013. július 15. [22:02], illetve Magyar Szó, 2013. július 17. 4.,

http://www.magyarszo.com/hu/2596/kozelet/121194/Az-igazs%C3%25Alg-el%C5%91bb-
http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/1992/VMDP-Nemzetkozi-


A vajdasági magyar közösségben eltérő vélemények fogalmazódtak meg a 2014. ok
tóber 30-i kormányhatározat jogi jelentőségéről, hatályáról is. Pásztor István, a VMSZ 
elnökének fogalmazása szerint „a kormány hatályon kívül helyezte azt a három54 köz- 
igazgatási döntést 1945 januárjából, amelynek alapján a három magyar falu magyar 
és német lakói kollektív bűnösnek lettek nyilvánítva. Azt gondolom, hogy ezzel talán 
pontot tehetünk a jogi procedúrájára annak a folyamatnak, amely leveszi a kollektív 
bűnösség terhét a magyar közösségről. 2013. június 21-én megszületett egy ezzel kap
csolatos parlamenti határozat is, 2014. október 30-án pedig beteljesült a döntések ha
tályon kívül helyezésének az ígérete. Azt, amit a politikának meg kellett tennie, nekünk 
most hét évtized után sikerült teljesítenünk. Hátramaradt a múltnak a feltárása, a múlt
tal való szembesülés, ez leginkább a történészek feladata -  magyarázta Pásztor.55 Többen 
mások, leginkább a sérelmeket átélők és az utódok viszont úgy vélik, hogy „a határozat 
sem felel meg minden tekintetben az itteni magyarok elvárásainak”.56

Gusztony András, Temerin leváltott polgármestere, akinek a nagyapja is ártatlanul 
esett áldozatul 1944 őszén Zsablyán, 2015. november 7-én a zsablyai lerombolt te
metőben tartott megemlékezésen erről a következőket mondta: „2014. november 
2-án jelentette bzAleksandar Vucic miniszterelnök Szabadkán, hogy eltörölték a Saj
kásvidéki magyarok kollektív bűnösségét. Mindenképpen nagy dolog az eltörlés, de 
jogászként tudom, hogy teljesen mást jelent hivatalosan az eltörlés a megsemmisítés
től. Tehát azt a törvényt nem eltörölni kell, hanem meg kellene semmisíteni, úgy
hogy annak semmilyen jogi hatásköre, következménye ne lehessen az elmúlt hetven 
évre visszamenőleg” -  hangoztatta Gusztony.57

Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) elnöke 2015. november 
1-jén az újvidéki Futaki úti temetőben, az 1944-45-ös ártatlan áldozatokról tartott em
lékezésen mondott beszédében erről tömören így fogalmazott: „Tapasztaljuk, hogy a 
megbékélés nemes szándékát nemegyszer beárnyékolja a megvalósulás számtalan gyar
lósága. A rehabilitációs és kárpótlási eljárások vontatottan haladnak, a nagy csinnadrat
tával bejelentett szerb kormányhatározat Csúrog, Zsablya és Mozsor egykori magyar la
kói kollektív bűnösségének hatályon kívül helyezése a gyakorlatban egy pipa dohányt

54 A 3877-es számú, 2014. október 30. kormányhatározat a Megszállók és Segítőik Vajdaságban El
követett Bűntetteinek Feltárását Végző Bizottság szig. biz. 2/45 számú, 1945. január 22-i, és a Meg
szállók és Segítőik Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző Országos Bizottság 1945. 
március 26-án meghozott (1945. április 3-án, 2i44/1945 szám alatt iktatott) határozatát, vagyis két 
közigazgatási határozatot „helyezett hatályon kívül”. Ezeket (is) lásd a Dokumentumok c. részben.

55 v-ár: „Teljesítettük a ránk ruházott feladatot”. Magyar Szó, 2014. november 4. 1. és Pásztor elége
dett: „Amit a politikának meg kellett tennie, azt megtette” .
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/32278-20l4-ll-04-09-45-39, 2014. november 4. 
[10:44]

56 A határozattal kapcsolatos írásokat, kommentárokat lásd 2014. október 30. alatt és később, a II. Re
habilitáció (2012-2015) részben.

57 S. T. G., lásd az 50-es jegyzetben.

http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/32278-20l4-ll-04-09-45-39


sem ér: továbbra is a meghurcolt túlélőnek és a megbélyegzett és megölt áldozat hozzá
tartozóinak kell az ártatlanságot bizonyítani, vagyis ténylegesen, a szó igazi értelmében 
mindmáig érvényben maradt a kollektív bűnösség emberiségellenes elve.”58

Teleki Júlia vajdasági helytörténész, egykori tartományi képviselő 2016. január 24- 
én a szegedi Gál Ferenc Főiskolán a hetvenegy évvel ezelőtt történtekre emlékezve ki
fejtette: a túlélők azt várják, hogy a szerb kormány végre kimondja, 1944-45-ben na
gyon sok magyart ártatlanul végeztek ki. ITangsúlyozta, a mindenkori szerb hatalom 
feladata lenne a bocsánatkérés, ahogy azt Ader János köztársasági elnök a magyarok 
nevében megtette a belgrádi parlamentben.

Teleki Júlia elfogadhatatlannak tartja, hogy bár megszületett a magyarok kollek
tív bűnösségét eltörlő döntés, minden érintettnek egyénileg kell kérnie a bíróságtól 
rehabilitációját. A helytörténész -  aki csecsemő volt, amikor családjával együtt el
üldözték szülőfalujából -  elmondta: nagyon kevesen vannak már a túlélők, a 2015 
ősszén Csúrogon rendezett megemlékezésen vele együtt már csupán hatan vettek 
részt.59

Az ominózus kormányhatározat a vitatott határozatok hatályon kívül helyezéséről 
így fogalmaz: „A Közigazgatási eljárásról szóló törvény 255. szakaszának (4) bekez
désében meghatározott hatásköréből kiindulva és figyelembe véve a Szerb Köztársa
ság Alkotmánya által kimondott alapelveket: a jog uralmát, az emberi és kisebbségi 
jogok és polgári szabadságok tiszteletben tartását, a nemzeti kisebbségek joginak kü
lön biztosított védelmet, az európai alapelvekhez és értékekhez való tartozást, ame
lyek maradéktalan tiszteletben tartása és végrehajtása megköveteli, hogy a jogrendből 
kerüljön ki minden olyan jogi aktus, amely ellentétes ezen alapelvekkel, a Kormány 
megállapította, hogy a jelen végzés60 rendelkező részének 1. és 2. pontjában szereplő 
határozatok61 ellentétesek a Szerb Köztársaság anyagi jogszabályaival és jogrendjével, 
ezért, a fentiek alapján, meghozta a végzés rendelkező részében foglaltakat, kifejezve 
ezáltal elkötelezettségét azon értékek mellett, amelyeken a Szerb Köztársaság Képvi
selőháza által meghozott, a vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944-45-ben el
követett aktusok elítéléséről szóló nyilatkozat alapul.”62

58 Csorba Béla beszéde az újvidéki koszorúzáson. Kisebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL, 
II. évf. 286. szám, 2015. november 3.

59 A délvidéki magyar népirtásra emlékeztek Szegeden. (MTI) http://www.vajma.info/cikk/ 
vajdasag/19629/A-delvideki-magyar-nepirtasra-emlekeztek-Szegeden.html, 2016. január 24. 
[18:46]. Lásd még: A szerb kormány kérjen bocsánatot a kivégzettek miatt a magyar parlament
ben. http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/50555-20l6-01-24-18-29-13, 2016. január 
25. [10:00]; K-k: Tömegsírokkal nem lehet csatlakozni az unióhoz. Magyar Szó, 2016. január 25. 1. 
és Haraszthy Ágoston: Csúrog: Kettéfurészelve, karóba húzva, dögkútba dobva, http://delhir.info/ 
cimlap/friss-hireink/50549-2016-01-24-18-13-55, 2016. január 24. [19:08]

60 Közigazgatási döntésről lévén szó, a „határozat” szó a megfelelőbb -  B. A.
61 Lásd az 54-es jegyzetben.
62 Lásd a határozat indoklásának utolsó előtti bekezdését, a Dokumentumok c. részben!
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A közigazgatási eljárásról szóló törvény 255. szakaszának 3. bekezdésére hivatkozva 
a szerb kormány határozata kimondja, hogy „a jogerős végzés hatályának megszün
tetéséről szóló végzés alapján csak a jövőre nézve állhat be jogkövetkezmény”.63 Eb
ből viszont az következik, hogy a sajkásvidéki magyarok kollektív bűnössége csak a 
„jövőre nézve” (nem pedig visszamenőleg az 1945. évi határozatok meghozataláig) 
szűnt meg.

Jogi értelemben egy jogszabály hatályon kívül helyezése által nem szűnik meg, sőt 
továbbra is érvényes marad, csak éppen már nem vált ki joghatásokat. Vagyis, a kor
mányhatározat 1944-2014 közötti időszak vonatkozásában továbbra is él, csupán 
ezt követően nem alkalmazható. De meg nem szűnt! Azaz, az annak alapján létre
jött jogviszonyokat érintetlenül hagyja! Ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés: a kor
mányhatározatot miért nem úgy megfogalmazták meg, hogy minden személy, aki el
len nem hoztak jogerős bírósági ítéletet vagy közigazgatási határozatot, mentesüljön 
a kollektív felelősség terhe alól és kapja vissza az elvett vagyonát?

Mindebből arra a következtetésre lehet jutni, hogy született egy megkésett, dekla
ratív64 kormányhatározat, amely formálisan eltörli ugyan a három közösség magyar
jainak kollektív háborús bűnösségét, de „csak a jövőre nézve”. Ugyanakkor nem ren
dezi annak sem az erkölcsi következményeit (az érintetteknek továbbra is személyen
ként kellett lefolytatniuk a rehabilitálási eljárásokat), sem az anyagi oldalát (a káro
sultak -  csupán a határozat alapján -  nem kapták vissza elvett vagyonukat, nem ré
szesültek kárpótlásban). Érdemben tehát nem változott semmi.65

Nagy kérdés, tehát, hogy a politika valóban megtette-e, amit meg kellett (volna) 
tennie?66 Mi abban a felelőssége a hatalomban részes magyar politikusoknak, hogy a 
délvidéki magyarság érdekeinek érvényt szerezni nem tudtak, viszont „belementek a 
vagyon-visszaszármaztatás és a kollektív bűnösség méltánytalan kezelésébe”?67 Ebből 
aztán az itteni magyarok számára komoly anyagi és egyéb hátrányok is keletkeztek.

A rehabilitálást az érintetteknek egyénileg kellett kezdeményezniük, beleértve azo
kat is, akik akkor csecsemők vagy gyermekek voltak, amit a túlélők vagy az áldozatok 
hozzátartozói 2016. december 15-ig tehették meg.68 A vagyon-visszaszármaztatási

63 Lásd a határozat indoklásának 6. bekezdését, a Dokumentumok c. részben!
64 deklaratív: kinyilatkoztató, kikiáltó, bemutató tartalmú jogi norma, ami végrehajtási rendelkezést v. 

szankciót nem tartalmaz (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, Bu
dapest, 2006, 127. o.).

65 Bővebben lásd a Megkésett, deklaratív határozat c, írásom, a 3-as alatti jegyzetben.
66 Lásd a Pásztor elégedett:,Antit a politikának meg kellett tennie, azt megtette” c. írást. 

http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/32278-20l4-ll-04-09-45-39, 2014. november 4. 
[10:44]

67 Csonka Áron: Köszönet, hűség, jövőbe vetett hit. http://www.vmdk.org.rs/hirek/425-koszonet- 
huseg-jovobe-vetett-hit, 2015. március 30.

68 Ennek kapcsán kell megjegyezni, hogy a harcosok, a hadirokkantak és családjaik jogaira vonatkozó 
törvény [Zakón o pravima boraca, vojnih invalida i clanova njihovih porodica („SÍ. glasnik SRS”,

http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/32278-20l4-ll-04-09-45-39
http://www.vmdk.org.rs/hirek/425-koszonet-


kérelem benyújtására azonban már nincs lehetőség, annak a határideje 2014. márci
us 1-jével lejárt.69 Ezeket a témákat azonban nem tekinthetjük lezártnak mindaddig, 
amíg átfogó tanulmány vagy kimutatás nem készül a rehabilitálási és a restitúciós el
járásokról. Csak akkor tud(hat)juk meg, hogy a vajdasági magyarok tekintetében va
lójában mi is volt a hozadéka ennek a két törvénynek.

Sok vajdasági helységben máig nem valósult meg a mindenkit megillető kegyele
ti jog, az áldozatoknak kijáró végtisztesség és méltó megemlékezés jogának biztosítá
sa. Akadozik az események hatékony tudományos feltárása, és az elkövetőket sem ne
vezték még meg. Újvidéken, a Futaki úti temetőben mindeddig nem engedélyezték a 
Makovecz Imre által megálmodott és tervezett emlékmű megépítését. Ugyanitt az ál
dozatok megközelítőleges számát sem sikerült megállapítani, mivel a „vonatkozó ál
lambiztonsági iratok mindmáig nem kerültek elő”.70

Ezzel kapcsolatban (is) emlékeztetni kell arra, hogy „Újvidéken tehát nem csak egy 
razzia volt, nem csak az a bizonyos, a magyar hadsereg és csendőrség által elkövetett 
„42-es”, de razzia volt az is, amellyel 1944 októberétől a partizánok oly kegyetlenül 
megtorolták a két és fél évvel korábbi eseményeket. Az 1944-es népirtással a partizá
nok szinte legitimálták a kommunista „néphatalmat”, lefektették a titoizmus alapja
it. Volt, létezett tehát egy másik razzia is, az a rettenetes „44-es” megtorlás, amelynek

br. 54/89 i „SÍ. glasnik RS”, br. 137/2004) http://www.osobesainvaliditetom.rs/attachments/023_ 
Zakon%20o%20pravima%20boraca,%20vojnih%20invalida%20i%20clanova%20njihovih%20 
porodica.pdf] 2. szakaszának 3. bekezdése alapján „a népfelszabadító háború harcososának státusa 
van, ennek a törvénynek az értelmében és a törvényben megállapított jogok tekintetében, a Jugoszláv 
Hadseregnek a hazában maradt és a csetnik mozgalom [Ravnogorski pokret/Ravna Gora-i Mozga
lom] tagjainak, 1941. április 17-étől 1945. május 15-ig”.
„A 2004. évi törvény kiegyenlítette a csetnikeket és a partizánokat és ezáltal általános rehabilitálásban 
részesítette az egész csetnik mozgalmat és minden együttműködőt megszállókkal. Miután ez a keret el
készült, most már csak az egyéni rehabilitációkon dolgoznak. Eddig 14 háborús bűnöst rehabilitáltak, 
akiket előzőleg teljesen legális és korrekt jogi eljárásban elítéltek” -  nyilatkozta Aleksandar Sekulovic 
Szerbia Antifasiszta Szövetségének [Savez antifasista Srbije] elnöke. [N. Smiljanic. Jovovic: Na delu je 
revitalizacija fasizma (Folyamatban a fasizmus életre keltése)]. Danas, 2015. december 30. 7.
Kovács szerint „a csetnikek hasonló módszerekkel ’dolgoztak’ mint a délvidéki mészárlás idején Tito 
partizánjai”. (Lásd a 15-ös jegyzetben)

69 A vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény 2011. október 6-én lépett hatályba. „A törvény 
alkalmazása óta mindössze 8 ezer hektár termőföldet származtattak vissza, miközben a benyújtott 
igények elérik a 100 ezer hektárt. A 30 éves bérbeadási szabály miatt, elvett földjeiket a korábbi tu
lajdonosok és leszármazottaik nagy része akkor sem tudja majd soha használatba venni, amennyi
ben az elkövetkező időszakban jogi értelemben sor is kerülne a visszaszármaztatásra.” Varga László 
kilépett a VMSZ köztársasági parlamenti frakciójából, http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19533/ 
Varga-Laszlo-kilepett-a-VMSZ-koztarsasagi-parlamenti-frakciojabol.html, 2015. december 29. 
[17:34] Lásd még G. B.: A vagyon-visszaszármaztatás eddigi eredménye. http://www.magyarszo. 
com/hu/2945/vajdasag_ujvidek/139193/A-vagyon-visszasz%C3%Al rmaztat%C3%Al s-eddigi- 
eredm%C3%A9nye.htm, 2016. január 14. [08:41] »  2016. január 14. [10:57]

70 Csorba, az 58-as jegyzetben.
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részleteit ma is többnyire homály fedi.”71 Mindez arra utal, sok még a tennivaló, az 
elvégzetten közéleti, politikai, kegyeleti munka, az őszinte szembenézés a történel
mi tényekkel, amely nélkül a szerb-magyar és a magyar-szerb történelmi megbéké
lés sem lehet teljes.

A hitelesség és tárgyilagosság elvét követve a kiadvány az eredeti, nyilvánosan köz
readott szövegeket tartalmazza. Rövidítésekre, vagy egyes (szöveg) részek kihagyására 
csak az ismétlés elkerülése végett, a terjedelemre való tekintettel került sor. Az érdek
lődök, a téma kutatói azonban a lábjegyzetek alapján a teljes szövegeket, és -  sok eset
ben -  a bővebb kapcsolódó irodalmat is megtalálják. Fontos ez olyan szempontból is, 
hogy a Tisztelt Olvasó egyedül is állást foglalhasson a történtekkel kapcsolatban, ér
tékelhesse, ki milyen álláspontot képviselt, hogyan viszonyult az itteni magyarságot a 
második világháború alatt és után ért tragédiához, és -  ezzel összefüggésben -  abban 
a kérdésben, hogy valójában hol is tartunk most?

Újvidéken, 2017. május 31.
Bozóki Antal

71 Mák Ferenc: A kivégzések hosszú időn át folytak. Bővebben lásd Matuska Márton: Az elhallgatott 
razzia -  Vérengzés Újvidéken (1944-45). Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, 
Budapest 2015. 7. és 10-11. Az Újvidéken likvidált 305 személy névsorát lásd az idézett kiadvány 
262-269 oldalán.





I. KOLLEKTÍV BŰNÖSÖK?
(1942-2011)

1942. január 4. A délvidéki magyar razzia 1942. január 4-én kezdődött Csúrogon. 
„A két hét alatt lezajlott mészárlásnak a szerb történészek szerint legalább 1300 ár
tatlan szerb és zsidó áldozata volt, ami az akkori csúrogi lakosság egyharmadát je
lentette.” Az eredetileg a magyar katonai- és csendőr alakulatoknak a partizánok 
ellen indított, közel egy hónapig tartó razziája Vajdaság-szerte több ezer áldozat
tal járt.

Az úgynevezett hideg napok egyik kicsúcsosodása az újvidéki vérengzés (1942. 
január 21-23.) volt, amelynek körülbelül 3300-3800, főként szerb és zsidó nem
zetiségű polgári személy esett áldozatul. A razzia fő felelőseit a háború után kiad
ták a Josip Broz Tito vezette Jugoszláviának, ahol -  az újvidéki ítélkezés után -  há
borús bűnösökként kivégezték őket.1

1944. október 12. A Slobodna Vojvodina [Szabad Vajdaság], a Vajdasági Népfelsza
badító Bizottság lapja -  még Vajdaság teljes felszabadulás előtt -  közölte, hogy mag
alakult a háborús bűnöket megállapító bizottság. Felhívta a figyelmet arra is, hogy

1 Megemlékezés a csúrogi razzia 74. évfordulóján. (MTI, Blic). http://www.vajma.info/cikk/ 
vajdasag /19554/Megemlekezes-a-csúrogi-razzia-74-evfordulojan.html
2016. január 4. [19:15] és Újvidéki vérengzés (1942). https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajvid 
%C3%A9ki_v%C3%A9rengz%C3%A9s_%281942%29
A razzia áldozatainak a pontos száma ma sem ismeretes. A magyar és a szerb adatok eltérnek egymás
tól: „A Feketehalmy (Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy -  B. A.) és társai ellen 1943 őszén 
készült vádirat szerint a razziának 3309 fő áldozata volt, az V. hadtest parancsnoksága által 1944-ben 
összeállított statisztika szerint a razzia során 3340 személy tűnt el. A szerbiai történetírás „megköze
lítőleg 4 ezer áldozatról” ír, s napjainkig 3808 főt tudtak név szerint azonosítani. Újvidéken az 1246 
áldozat többsége zsidó volt” . (A. Sajti Enikő: Az újvidéki razzia elő- és utótörténete -  Délvidék, 
1941-1944. 34. http://www.historia.hu/userfiles/files/2011-0910/Sajti.pdf)
Aleksadar Kasas könyvében (Madari u Vojvodini 1941-1946 [Magyarok a Vajdaságban 1941- 
1946]. Filozofski fakultét [Bölcsészeti Kar], Növi Sad, 1996. 97.) a magyar parlament 1942. júli
usi 15-i 283. ülésére hivatkozik, amelyen Kállay Miklós miniszterelnök (https://hu.wikipedia.org/ 
wiki/K%C3%Alllay_Mikl%C3%B3s) a januári eseményekről szóló terjedelmes jelentésében „meg
állapította, hogy a razziában 2250 délvidéki lakos vesztette életét, áldozatként csak a szerbeket em
lítve, a zsidókat pedig nem, akik iránt Magyarországnak egyre kifejezettebb antiszemita álláspontja 
volt”. Lásd még: Zétényi Zsolt. A Képíró-ügy. Kairosz Kiadó, Budapest 2013, 135-152.; Babucs Zol
tán: 70 éve történt: vérengzésbe torkolt az újvidéki razzia. http://vilag.transindex.ro/?cikk= 16847, és 
az 1946. október 22-28-i dátum alatt.

http://www.vajma.info/cikk/
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajvid
http://www.historia.hu/userfiles/files/2011-0910/Sajti.pdf
https://hu.wikipedia.org/
http://vilag.transindex.ro/?cikk=


mindenki, aki ilyen bűntettekről tud, köteles azt a bizottságnak jelenteni, az erről 
szóló dokumentumokat beszolgáltatni.2

1944. október 17. Tito marsall aláírta a rendeletet, miszerint október 22-i hatállyal 
Bácskában, Bánátban és Baranyában bevezetik a katonai közigazgatást, ami „a hábo
rú befejezésig fog tartani”. A rendelet értemében a közigazgatási és bírói hatalmat ad
dig a hadsereg egységei gyakorolják, és intézkedéseiket a népfelszabadító bizottságok 
kötelesek támogatni és végrehajtani. A katonai közigazgatás parancsnokává kineve
zett Iván Rukavina vezérőrnagy közvetlenül a főparancsnokságnak volt alárendelve.3

1944. október 18. Megkezdődött a német és a magyar lakosság munkatáborokba 
gyűjtése és kitelepítése. A kitelepítettek a romeltakarításban, a fakitermelésben és a 
mezőgazdaság különféle területein dolgoztak. Edvard Kardelj emlékiratában így ír er
ről: „Mindenekelőtt azért követeltük a vajdasági magyarok egy részének kitelepíté
sét, hogy legalizáljuk ezzel a németek kitelepítését. Csupán egy ki létszámú magyar
ság kitelepítését követeltük- mindössze negyven ezrét, de ebből senkit sem telepítet
tünk ki”.4

1944. október 22. Iván Rukavina felhívása részletesen indokolta a Legfelsőbb Pa
rancsnokság rendeletét, majd felhívta az antifasiszta erőket, elsősorban a szláv lakos
ságot, hogy segítse azokat az intézkedéseket, amelyek „a nemzeti jövő és e területek 
délszláv jellegének megőrzése .. .valamint a szabad, demokratikus föderatív Jugoszlá
via megteremtése érdekében szükségesek”.5

1944. október végén a Vajdaság nagy része felszabadult, az itt élő népek számára vé
get ért a háború. Ezen a vidéken azonban 1944 ősze nem pusztán a békét, s a már ek
kor nyíltan hirdetett társadalmi forradalom kezdetét jelentette, hanem egyúttal ha
tárváltozást is, amelyet a később megkötött békeszerződések szentesítettek. A hábo
rút kisebbségként átélő délszláv lakosság egy erős, győztes ország katonájának és pol
gárának érezhette magát, a néhány héttel korábban még uralkodó nemzet státusát él
vező magyarság pedig ismét kisebbségbe került.6

2 A. Sajti Enikő: Délvidék 1941-1944. Kossuth Könyvkiadó, 1987. 289.
3 Uo. 244-243.
4 Uo. 247-248.
5 Uo. 245.
6 Uo. 243.



1944. október 29.7

HIRDETMÉNY nPOMAC
A Bácskai és Baranyai Katonai Körzet Had

bírósága az 1944. október 29-én hozott ítéletévei 
halálra ítélt 250 magyar nemzetiségű háborús 
bűnöst, akik a megszállás 3 évében részt vettek 
a megszállókkal Bácska és Baranya területén a 
szerb és más szláv lakosság terrorizálásában és 
mészárlásában. A halálos ítélet golyó által lett 
végrehajtva.

Halál a fasizmusra -  szabadság a népnek! 

Újvidéken, 1944. október 30-án.

BojHB cya Bojae oó/iacrH 3a Banny 
h Bapa&y cbojom npecyaoM ou 29 ok* 
T o ö p a  1944 ocyflHO je Ha c w p T  250 paTH H x 

3JiOHHHaHa M a tja p c n e  HapoaHOCTH, ko}h 
cy K p 03  3  roAHHe onyaauBje ynecTBo- 

s a / ra  y noKOAHMa h T e p o p y  O K y n a T o p a  

Bpm eHOM  Hajt CpnCKHM H OCTaJIHM CJIO- 

BeHCKHM HíHB/beM y  BanKoj h  B a p a & n .  

CMpTHa Ka3Ha je H3BpmeHa CTpê a&eM.

Cmp t 4>araH3My —  caoöoaa Hapoay!

y Hobom Caay, 30 OKTOŐpa 1944.

A Bácskai és Baranyai Katonai Körzet 
HADBÍRÓSÁGA

B O JH H  cyjl
Bojae 06/iacTH 3a Banny

1944. november 2. A mozsori Népfelszabadító Bizottság?)A személyből álló „népbíró
ságot” hozott létre a háborús bűnösök feletti ítélkezés céljából.8

1944. november 17. Az Újvidéken működő hadbíróság, melynek tagjai Pavle 
Gerecevic őrnagy, LazarBrankov és Bosa Klaricy jegyzőkönyvvezetője Milka Potkonjaky 
több mint száz (talán 150) halálos ítéletet hozott magyarok, szerbek, németek, nők és 
férfiak felett egyaránt. A halálos ítéleteket azonnal végrehajtották (ez tehát valójában 
rögtönítélő bíróság volt), mégpedig a Vajdasági Főparancsnokság kísérő zászlóalja I. 
századának egy szakasza.9

1944. december 1. Iván Rukavina vezérőrnagy katonai közigazgatási rendelete a 
bevezetőjében leszögezi: )VA magyarokkal és a németekkel való eljárásban egész sor 
helységben és faluban szabálytalanságok történtek, amelyek csak mocskolják katonai 
szerveinket, ártanak népünknek és országunknak”.

7 Matuska Márton: Az elhallgatott razzia -  Vérengzés Újvidéken (1944-45). Keskenyúton, Délvidéki 
Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, Budapest 2015, 10-11. Az Újvidéken likvidált 305 személy névso
rát lásd a kiadvány 262-269 oldalán.

8 Az erről szóló Jegyzőkönyvet lásd a Dokumentumok c. részben!
9 Tornán László: Az olvasóhoz. Matuska Márton: A megtorlás napjai. A Fórum Könyvkiadó és a Ma

gyar Szó közös kiadása, Újvidék 1991 7-8.



Rukavina elrendelte: ,Azonnali hatállyal fel kell számolni a magyar gyűjtőtáboro- 
' kát, a táborokban csak azok a gyanúsítottak tarthatók vissza, akik bírói szervek által 

folytatott vizsgálat alatt állnak, vagy akikre már kimondta a büntetést az illetékes ha
tóság”.10 Intézkedett, hogy a hadköteles férfiak a továbbiakban, amennyiben nem a 
rendes katonai alakulatokba sorozták be őket, a hadsereg kötelékéhez tartozó mun
kaszázadokban teljesítsenek szolgálatot. A „kollektive bűnös magyar kisebbség” gya
korlata tehát két hónapra megérintette a vajdasági magyarságot, domináns kormány- 
politikává azonban nem vált.11

1945. január 21. „Mintegy 40 cm vastagságú hó esett. A rá következő éjjel csikor
gó fagy volt. Az alvó (csúrogi -  B. A.) magyarok nem is sejtették, hogy az éj leple 
alatt fegyveres partizángyűrű fogta körül a falut. A madarakon kívül a gyűrűn se ki, 
se be nem juthatott senki. Reggel kilenc óra körül minden utcát fegyveres helyi szer- 
bek leptek el. Az utcák egyik végéről a másikig sorra terelték ki a magyarokat, előző
leg azonban minden fiók tartalmát a szoba közepére szórták azt állítva, hogy fegyver 
után kutatnak. A vegyes házasságban élőket nem bolygatták. Az, hogy ki mit vihe
tett magával, a ki terelést végrehajtó egyénektől függött. Ahol ezek az emberek béké
sebbek voltak, a száműzőttek szánkón, kocsin élelmet is vihettek magukkal. Más ut
cában a szalvétában kötött karéj kenyeret is kivették a kezekből, és a kapu tetején át 
hajították vissza az udvarba. Egy idős férfit, aki a kis, karon ülő unokája részére pár 
kockacukrot tett a zsebébe, az őr recés tenyérmozsolóval úgy vágta pofon, hogy fél 
arcáról lehúzta a bőrt. Az összegyűjtött népet a piactérre terelték. Itt kezdték el a sze
lektálást. Az asszonyok a gyerekek és az idős férfiak erős fegyveres őrséggel körülvé
ve a piactéren maradtak. A fiatalabb férfiakat a katolikus templom kertjébe kísérték. 
Megkezdődött az idegtépő várakozás. Egy bizottság Zsablyán ülésezett, tagjainak 
kellett dönteniük a magyarok sorsáról... Már erősen alkonyodott, amikor Zsablya 
felől két szánon meleg subába burkolódzva hivatalos személyek érkeztek. Kiadták a 
parancsot, hogy négyes sorokban irány Zsablya felé... A csecsemők és a betegek egy 
részét vonaton szállították... A férfiakat erőltetett menetben, a szántóföldeken ke
resztül toronyiránt kísérték Újvidékre. Ott a dohánygyárban szállásolták el őket, 
mire odaértek, már szinte senkinél sem volt csomag, elhagyták az úton. Aki nem bír
ta az iramot, azt az őrök puskatussal biztatták... Temerinen keresztül észrevétlenül és

10 Matuska, a 9-es jegyzetben idézett könyv, 17-18.
11 Lásd a 2-es alatti kiadványban, 248. Erre az időszakra vonatkozóan lásd még: A. Sajti Enikő: A. Saj

ti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség -  Magyarok a Délvidéken 1918-1947, Napvilág Ki
adó, Budapest 2004. II. A Tito-korszak Jugoszláviája, 1944-1947. Impériumváltás és a magyarelle
nes megtorlások. 319-340., és
Aleksandar Kasas: Madari u Vojvodini 1941-1946 [Magyarok a Vajdaságban 1941-1946]. Filozofski 
fakultét [Bölcsészeti Kar], Növi Sad, 1996. Oslobodenje Vojvodine i stav nőve vlasti prema Madarima 
[Vajdaság felszabadítása és az új hatalom viszonyulása a magyarok iránt] 136-184.



nagyon fáradtan vonult át a menet, Járekra január 24-én hajnali három órakor érkez
tek meg a csúrogi magyarok... Pár nappal később megérkeztek a csúrogi és a gyöngy
szigeti tanyákon összefogdosott magyarok is, majd őket követték a Zsablyáról kihaj
tottak. Ezek a tanyasiak hozták a hírt, hogy odahaza a szerbek a magyar házakból 
mindent széthordták. Kora tavasszal ideszállították a mozsori magyarokat is. Járekot, 
a valamikori gazdag német kisközséget koncentrációs táborrá alakították át. A falut 
tüskésdrót övezte, és külső őrséggel gátolták meg a szökéseket... A koncentrációs tá
bor lakóinak sorsa nagyon nehéz volt. Egyszóval nem emberi” -  írja Teleki Júlia Gö
röngyös utakon c. könyvében.12

1945. január 22. Újvidéken a Megszállók és Segítőik Bűncselekményeit Kivizsgáló Vaj
dasági Bizottság részletes beszámolót készített a csúrogi községben végrehajtott razzi
áról, amely során „több mint 1300 személy megöltek”.

A Bizottság határozata, a működési szabályzatának bizonyos pontjaira hivatkozva, 
kimondja, hogy a csúrogi község minden magyar és német lakosa „háborús bűnös
nek nyilváníttatott”. „A határozat nem terjed ki azokra, akik a Népfelszabadító Had
sereg és a partizáncsapatok soraiban harcoltak.”13

1945. január 23. „Kiűzték Csúrog maradék magyarságát otthonukból és elindították 
őket a járeki haláltáborba.,J[4

1945. január 17. A Tito marsall által ezen a napon aláírt rendelet értelmében a tel
jes hatalmat február 15-ig mindenhol át kellett adni a népfelszabadító bizottságok
nak.15 Ezzel megszűnt a katonai közigazgatás.

1945. január 29. A Megszállók és Segítőik Bűncselekményeit Kivizsgáló Vajdasá
gi Bizottság, a Str. pov. [Szigorúan bizalmas] 2/45 számú határozatával a csúrogi he
lyi biztosságnak elrendeli (miután a csúrogi magyarokat már „kihajtották”), hogy „a 
legrövidebb időn belül küldje meg a Bizottságnak a fasiszta lakosok névsorát, akikre

12 A szerző magánkiadása. Óbecse 2014., 71-73. A könyvben név szerint 732 csúrogi magyar áldozat
ról ad számot, amihez hozzá kell adni a járeki haláltáborban elhunyt 87 felnőtt csúrogit és (a nem 
teljes lista szerint) elhunyt 44 gyermeket, valamint a gajdobrai (szépligeti) haláltáborban elhunyt 
csúrogiakat (13). Az utóbbi lista sem teljes. Uo. 74-95.

13 A beszámoló 7. és 8. oldala. Lásd a Dokumentumok c. részben!
14 Teleki Júlia, Szegeden, a délvidéki magyar népirtás 70. évfordulóján. Mihályi Katalin: Az igaz

ság előbb-utóbb megtalálja a maga útját. Magyar Szó, 2015. január 26. 1. és 4., vagy http://www. 
magyarszo.com/hu/2596/kozelet/121194/Az-igazs%C3%Al g-el% C5% 91 bb-ut%C3%B3bb- 
megtal%C3%Allja-a-maga-%C3%BAtj%C3%Alt.htm, 2015. január 26. [08:39] »  2015. janu
ár 26. [20:15]

15 Lásd a 2-es alatti kiadványban, 251.
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ez a határozat vonatkozik”. A Bizottság a parancs végrehajtási idejét három napban 
szabta meg.16

A Bizottság a határozatot még ugyan az nap továbbította az országos bizottság
nak. Ezt a határozatot Csurog lakosságának kérésére hozták meg, akik először Bánát, 
Bácska és Baranya Katonai Közigazgatásához fordultak, hogy a magyar és német la
kosságot távolítsák el a faluból és telepítsék szét őket, mivel az elkövetett bűncselek
mények miatt, különösen a razziában való részvételük miatt, a békés együttélés le
hetetlenné vált. A határozatból teljesen világosan látható, hogy a kérés teljesen jo
gos volt, és a Bizottságnak az eddig begyűjtött bizonyítékok alapján ezt a határozatot 
meghozhatta és meg kellett hoznia -  olvasható a levélben.17

A történelmi dokumentumok szerint a határozat alapján három falu: Csurog, 
Zsablya és Mozsor csaknem minden magyar lakosát -  a „kollektív bűnösségük” ko
holt vádjával -  kitelepítették, gyűjtőtáborba szállították, vagy kivégezték. A ti teli ma
gyarokkal szemben is ugyanezt az eljárást alkalmazták.18

1945. március 26. A Megszállók és Segítőik Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek Fel
tárását Végző Országos Bizottság által ezen a napon meghozott, 1945. április 3-án, 
2i44/1945 szám alatt iktatott határozattal a vajdasági Titeli Járáshoz tartozó Mozsor 
Község lakosait nyilvánították nemzeti hovatartozásuk alapján, a kollektív felelősség 
elvének alkalmazásával háborús bűnösnek.19

A határozat 285 mozsori, három ti teli és két újvidéki lakos nevét is tételesen felso
rolja, akik „háborús bűnök elkövetéséért, ezekre való bujtogatásért, illetve ilyen bű
nök végrehajtásában való részvételért felelősek”, vagyis „háborús bűnösök”.20 (Hogy 
mi lett a sorsuk az a határozatból nem derül ki, de feltételezhető.)

1945. július 28. A mozsori Népbíróság összeállította annak a 43 magyarnak a névso
rát, akiket halálbüntetésre ítélt, és akiket ki is végeztek.21

16 Lásd a Dokumentumok c. részben!
17 Uo.
18 Bővebben lásd a Megkésett, deklaratív határozat c. 2014. november 14-i írásom.
19 Lásd a 2014. október 30-i 3877-es számú szerb kormányhatározata indoklásának negyedik bekezdé

sét. Lásd a Dokumentumok c. részben!
20 Lásd a Dokumentumok c. részben!
21 A kivégezettek listáját lásd a Dokumentumok c. részben! Hogy kivégzés mikor történt, a dokumen

tum nem említi. A felsoroltakon kívül, 1944. október 23-én a partizán egységek Mozsor felszaba
dítása után kivégezték Zórádi Sándort és ifj. Balázs Györgyöt „a kaboli (kovilji) Híja Nesin korábbi 
meggyilkolása miatt, a vizsgálati fogságban pedig meghalt Pavity Pista”. Lásd a listához fűzött meg
jegyzésben.



1946. február 1. A Zsablyai Népbíróság a Vp [katonai ítélet] 615/45 Szabó Ágnes szül. Kovács 
csúrogi lakos vagyonának elkobzásakor „a zsablyai járás magyar lakosaira kimondott 
kollektív bűnösségéről szóló ítélet alkalmazására” hivatkozott, mint a többi sorstár
sa esetében is.22

1946. március 30. Szombathelyi (Knausz) Ferenc vezérezredest, a M. Kir. Honvéd ve
zérkar főnökét a Budapesti Népbíróság 10 évi, majd a Népbíróságok Országos Taná
csa 1946. május 22-én életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. Felelősségre vonásá
ban igen nagy szerepe volt az újvidéki razziának. Emiatt kérte kiadását a jugoszláv ál
lam, ami július 10-én meg is történt.23

1946. október 22-28. Vajdaság Legfelsőbb Bírósága a péterváradi kultúrteremben 
nyilvános főtárgyalást tartott, az újvidéki „hideg napok” néven elhíresült razzia ügyé
ben, majd a kilenc vádlott közül, Szombathelyivé 1 együtt hat vádlottat: Gaál Lajos 
csendőrezredet; dr. Bajsay Ernőt, Bács-Bodrog vármegye alispánját; dr. Nagy Miklóst, 
Újvidék volt polgármesterét; Bajor Bauer Ferenc vezérőrnagyot és Perepatics (másutt 
Perepatic) Pál újvidéki kereskedőt golyóáltali halálra; Feketehalmi-Czeydner Ferenc al
tábornagyot, Grassy/¿^¿/Vezérőrnagyot és dr. Zöldy Márton csendőrszázadost nyilvá
nosan végrehajtandó kötél általi halálra ítélték.

A golyó által végrehajtandó ítéletet november 4-én délután négy órakor a 
péterváradi erődben hajtották végre. Feketehalmi-Czeydner Ferencet Zsablyán akasz
tották fel, míg Grassy Józsefet és Zöldy Mártont Újvidéken, délután öt órakor, nagy 
tömeg jelenlétében, a Kiszácsi út végén felállított vesztőhelyen.24

1990. április 19. Ágoston András, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségé
nek (VMDK) elnöke, a VMDK Tanácsa nevében levelet intézett a Vajdasági Tudo
mányos és Művészeti Akadémiához és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémi
ához, amelyben kezdeményezte az 1944 végén és 1945 elején elkövetett magyarelle
nes vérengzések kivizsgálását.25

1990. október 14. A Magyar Szó napilap megkezdte Matuska Márton Negyvenöt 
nap 1944-ben című tárcájának közlését a magyarság elhallgatott tragédiájáról.26

22 A végzést lásd a Dokumentumok c. részben!
23 Zétényi Zsolt. A Képíró-ügy. Kairosz Kiadó, Budapest 2013. 108-109.
24 Uo. 130-131.
25 Vékás János: Jugoszlávia 1989-1999. http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?kod=56
26 Bozóki Antal: Küzdel(m)en a Fórumért. Adalék a Fórum kiadóház leépítésének történetéhez (1990- 

1991). Árgus 2002. A Jugoszláviai Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület évkönyve, Újvidék, 2002 
229.

http://adatbank.transindex.ro/inchtm.php?kod=56


1990. október 27. Az 1944-45-ös délvidéki áldozatokról először 1990 őszén 
Temerinben mertek megemlékezni nyilvánosan.27 „Alig néhányan álltak a sír mellett 
és emlékeztek nyíltan, tilalom nélkül azokra a temeriniekre, akik a magyarellenes par
tizánvérengzés áldozataivá váltak.”28

A temerini tömegsír 1990-ban29 (Dormán László felvétele)

1990. november 1. „Mindenszentek napjának délelőttjén egy lelkes csoporttal el
helyeztük a katonasírok helyére a 100 fakeresztet, katonarendben és a turulmadárral 
szembeni oldalon a felirattal ellátott nagykeresztet.” Ez volt az első újvidéki megemlé
kezés az 1944-45-ös délvidéki áldozatokról.30

1990. november 2. Az újvidéki Papp Ferenc, a VMDK nevében, egy kétméteres 
kereszt elhelyezésének engedélyezését kérte az újvidéki katonai temetőben a Lisje

27 http://www.keskenyut.hu/page/234/art/328/akt/1 /html/temerin.html
28 Adám Csilla: A kegyelet gyertyái Temerinben. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19277/A- 

kegyelet-gyertyai-Temerinben.html, 2013. november 1. [20:34]
29 Lásd a 27-es alatti honlapon.
30 http://adattar.vmmi.org/fejezetek/1581 /22_az_ujvideki_katonatemeto_kalvariaja.pdf

és http://www.keskenyut.hu/page/234/art/37/akt/l/html/%E2%80%9Eaz-osok-sirjai-avatjak-az- 
orszagot-hazava%E2%80%9D-anatole-france.html

http://www.keskenyut.hu/page/234/art/328/akt/1
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19277/A-
http://adattar.vmmi.org/fejezetek/1581
http://www.keskenyut.hu/page/234/art/37/akt/l/html/%E2%80%9Eaz-osok-sirjai-avatjak-az-


Közművesítési Vállalattól, „Az 1944-45 évi megtorlások áldozatainak emlékére” fel
irattal. Az óta minden évben Mindenszentek napján tömegesen emlékeznek meg itt 
a halottakról -  írja Pap Ferenc Az újvidéki katonatemető kálváriája c. írásában.31
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A Makovecz Imre 2001-ben tervezte emléktorony, amely felállítását az újvidéki 
Futaki úti katonatemetőben mindmáig nem engedélyezték.32

1992. május 12. A Magyar Országgyűlés elfogadta a XXXII. Törvényt, az -  1939. 
március 11. és 1989. október 23. között -  életüktől és szabadságuktól politikai ok
ból jogtalanul megfosztottak erkölcsi és vagyoni kárpótlásáról.33 A törvény alapján 
több mint kétmillió -  köztük számos vajdasági szerb -  polgár is részleges kárpótlás
hoz vagy nyugdíj-kiegészítéshez jutott.

1994. március 7. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, az megtar
tott nyilvános ülés alapján meghozta és március 16-án kihirdette a Bfv. X.3628/1993.

31 Matuska könyve, a 7-es jegyzetben, 234-233 és 233.
32 http://www.keskenyut.hu/page/234/art/37/akt/l/html/%E2%80%9Eaz-osok-sirjai-avatjak-az-orszagot- 

hazava%E2%80%9D-anatole-france.html
33 A Magyar Köztársaság Hivatalos Lapjának 1992. június 2-i 56. száma, módosítva az 1997. évi XXIX. 

és a 2006. évi XLVII., valamint a LXX. Törvénnyel.

http://www.keskenyut.hu/page/234/art/37/akt/l/html/%E2%80%9Eaz-osok-sirjai-avatjak-az-orszagot-


számú ítéletet, amelyben a háborús bűntett miatt Szombathelyi Ferenc vezérezredes el
len folyamatban volt büntetőügyben a Budapesti Népbíróság 1946. március 30-án 
kelt, valamint a Népbíróságok Országos Tanácsa 1946. május 22-én kell ítéletét ha
tályon kívül helyzete és „az ellene háborús bűntett miatt emelt vád alól felmentette”.34

1994. novembert 2. Szabadkán felavatták a Vergődő madár néven ismert emlékmű
vet, amely a szabadkai magyarellenes vérengzések emlékeként, az egykori tömegsírok 
helyén állt. A 350 kilós bronzszobor Kalmár Ferenc szobrászművész alkotása volt és 
Antal Mihály öntőmester készítette el.

Az eredeti alkotás és készítője 1991-ben35 (Dormán László felvétele)

Az első megemlékezésről Csúrogon, a volt sintérháznál, a téglagyár szomszédsá
gában. A szomorú esemény ötvenedik évfordulójára Teleki Júliay a megemlékezések 
egyik fő szervezője, aki akkor tartományi képviselő volt, engedélyt szeretett volna 
kapni. Annak ellenére, hogy nem kapott, mégis megtartották a nyilvános kegyelet
adást. Az első szerény keresztre ezt írták: Édesapáinknak 1944-1994.36

1995. november 2. Pósa László óbecsei alsóvárosi plébános felszentelte az 1944- 
es ártatlan áldozatok földi maradványait őrző csúrogi helyet. Azóta minden évben

34 Zétényi, a 14-es alatt, 109. Bővebben: Vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes népbírósági és 
újvidéki pere. Uo. 106-131.

33 Basity Gréta, Rizsányi Attila, MTI: Eltörölték Csurog, Zsablya és Mozsor magyar lakóinak kollektív 
bűnösségét. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17894/Eltoroltek-Csúrog—Zsablya-es-Mozsor- 
magyar-lakoinak-kollektiv-bunosseget.htm, 2014. november 2. [13:22] és Szabó Attila: Szabadkai 
magyar öntöde helyett belgrádiak készítették el a Vergődő madár szobrát, http://www.delhir.info/ 
cimlap/friss-hireink/31814-2014-10-22-17-25-31, 2014. október 22. [19:15]

36 Stanyó Tóth Gizella: Az első koszorútól a főhajtásig. Magyar Szó, 2013. június 27. 4.

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17894/Eltoroltek-Cs%c3%barog%e2%80%94Zsablya-es-Mozsor-
http://www.delhir.info/


Mindenszentekhez, Halottak napjához legközelebbi vasárnapon tartják a megemlé
kezéseket.37

2002 októbere Teleki Júlia saját felelősségére felállít
tatott egy nyers kőből készült emléktáblát, engedély 
nélkül. Ezen olvashattuk: ,>Akikért nem szólt a ha
rang 1944/45.” Egy hét múlva a táblát ledöntötték.
Az emlékezés napjára, november 3-ra újból felállítot
ták. Ezen a megemlékezésen először volt jelen a Vaj
dasági Képviselőház alelnöke, Miroslav Mrnustik, aki 
főt hajtott az ártatlanul kivégzett magyarok előtt. So
kan azt hitték, hogy ezzel új fejezet kezdődik, s hogy a 
nyers kő örökké állni fog. Nem így történt. Harmad
napra a vandálok újra ledöntötték, és ezúttal kalapács
csal szétverték, hogy ne lehessen újra felállítani.38

2002. november 24. A Keskenyúton Polgári kör 
“Akkikért nem szólt a harang” címmel szentmisét mondatott a budapesti Szent Ist- 
ván-bazilikában az 1944-45-ös délvidéki áldozatok emlékére.

2003. február 28. A Tartományi Képviselöház Vajdaság elfogadta a kollektív bűnös
ség eltörléséről szóló határozatot. A beterjesztő nevében Aleksandar Kravic részletez
te a kollektív bűnösség eltörléséről szóló határozat javaslatát. Felszólalását azzal kezd
te, hogy a kollektív bűnösséget nem szabad elismerni, s végre eljött az igazságtétel 
ideje. Ezt a lépést a tartománynak már régen meg kellett volna tennie, hiszen mikor 
volt az már, hogy a második világháború idején és utána bizonyos törvényeket hoz
tak, amellyel különböző nemzeteket kollektive megbélyegeztek. Sajnos ennek a fel
oldása eddig még senkinek sem jutott eszébe, ezért végső ideje, hogy ezt megtegyék. 
Aleksandar Kravic felkérte a képviselőket, hogy itt és most szavazzanak a határozatra. 
A beterjesztést követően néhányan felszólaltak, de olyan, aki kimondottan támadta 
volna e javaslatot, nem akadt.

Teleki Júlia rámutatott, hogy az üldöztetésnek többféle módja megtörtént itt a há
ború alatt és a háború után, de különösen kiemelte a csúrogi, a zsablyai és a mozsori 
magyarok elűzését, a megtorlást és a lakosság koncentrációs táborba való internálását. 
Kérte a tisztelt házat, hogy az 1946-ban a magyarok kollektív bűnösségéről megho
zott határozatot a rezolúció elfogadásával szüntessék meg. Az ártatlanul kivégzetteket

37 Uo.
38 Uo.



ily módon rehabilitálják, mert, mint mondta, senkit sem lehet kollektív bűnösséggel 
vádolni, néven kell nevezni a bűnösöket és kivizsgálni a tetteiket.

Dorcte Subotic támogatta a határozat elfogadását, és kiegészítésként kérte, találják 
meg a módot arra, hogy az üldözöttek elkobzott vagyonát is vissza tudják származ
tatni a tulajdonosoknak. Ne csak az embert rehabilitálják, hanem az okozott vagyo
ni kárt is térítsék meg. A házelnök elismeréssel fogadta ezt a javaslatot, de közölte 
Subotictyal, hogy eljárási okok miatt sajnos nem lehet nyomban a határozat-javas
lat elfogadásával együtt ezt is mérlegelni, hanem megkérte Djordje Suboticot, hogy 
módosítási javaslatként terjessze be az indítványát, s azt a legközelebbi, két hét múl
va esedékes képviselőházi ülésen megtárgyalhatják.

Pál Tibor indítványozta, hogy e határozat jóváhagyását követően a képviselőház 
illetékesei hassanak oda, hogy más országokban is megtörténhessen a rehabilitáció. 
Ugyanis amikor a kollektív felelősségre vonásról szóló kérdéses határozatok megszü
lettek, az AVNOJ-i Jugoszlávia létezett, s akkor ennek a határozatnak az elfogadásá
hoz nemcsak Szerbia és Montenegró járult hozzá, hanem a többi tagköztársaság is, 
tehát ott is szükséges lenne a felvetett kérdés rendezése.

Pásztor István megkérte a képviselőket, mielőtt szavaztak volna, hogy ne úgy tekint
senek erre a javaslatra, mint egy politikai vagy jogi kérdésre, hanem úgy fogadják el, 
mint civilizációs kezdeményezést, amellyel hozzájárulnak a demokrácia fejlesztése, az 
emberi és a kisebbségi jogok és a szabadság tiszteletben tartása melletti elkötelezett
séghez. A képviselőház a második világháború idején és az azt követő időszakban ül
dözöttek, ártatlanul vádoltak és áldozatul esettek teljes mértékű rehabilitálását a kol
lektív bűnösség eltörléséről szóló határozat-j avaslattal elfogadta: 71-en szavaztak rá, 
egy tartózkodó volt és egy ellenszavazat.39

2003. március 1. Újvidék
Végre? Ötvennyolc év után!40

Végre a 44/45-ös véres események történését követően és a megtörténteket nyilvános
ságra hozataláért a tizenhárom évi pszichikai és fizikai küzdelem nem volt felesleges. Az

39 Orosz Klára: A tervezetről két hét múlva, Magyar Szó, 2003. március 1. 1. és 4. A rezolúciót lásd a 
Dokumentumok c. részben!
-  Ebben a mandátumban megalakult a tényfeltáró bizottság, amelynek tagja voltam. A feladatunk 
az volt, hogy írjuk össze a második világháborús áldozatokat. Kértem, hogy válasszuk szár a háború
ban meghalt és Újvidék a háború után megölt áldozatokat. Persze ezt a szerb ajkú képviselők nem 
fogadták el. Az áldozatok mellett a lerombolt templomokat és szobrokat, emlékműveket is össze kel
lett volna írni, de erre már nem volt időnk, mert lejárt a mandátumunk. Azóta senki nem beszél róla. 
A tényfeltáró bizottság készített egy könyvet, ami nem tükrözi a valóságot -  írja Teleki Júlia a 9-es 
jegyzetben idézett könyvében (39-60.).

40 Magyar Szó, 2003. március 1., on-line kiadás



eseményekről a többségiek körében megindult az erjedés. A magyarokat fenyítő röp- 
iratok, falfirkák mellett, megjelentek a szerbnyelvű plakátok is, mely az említett véreng
zéseket hozzák nyilvánosságra, a feltételezett főbűnösök képeivel ábrázol. Ezek a plaká
tok sokkalta többet mondanak, mint amiről ennek kapcsán tárgyalni fognak a Tarto
mányi Képviselőházban. A Képviselőházban a magyarok kollektív bűnösségének törlé
séről, az 1944/45 áldozatok rehabilitálásáról fognak tárgyalni, de itt valami lényeges ki
maradt: az események előidézőinek az elítélése! Nem lehet valakit rehabilitálni, áldozat
nak tekinteni, ha előzőleg a tett parancsnokát, végrehajtóját nem ítéljük el! Ezért tar
tom lényegesen többnek a plakát mondanivalóját, mert itt, igaz csak képekben, de jel
zik a felelős politikusokat-katonatiszteket MINT HÁBORÚS BŰNÖSÖKET!

Ezért kifogásoltam Egeresi úr újságban megjelent kijelentését, „mi megbocsátunk, de 
feledni nem fogunk”. Az én írásomban (ami nem jelent meg) kifogásoltam, hogy mi 
nem bocsáthatunk meg egyetlen tömeggyilkosnak sem, legyen az bármelyik „oldalon”, 
42-es razzia, 44145-ös tömegmészárlás, holokauszt, Vukovár, Srebrenica, stb. Mi soha
sem hangoztattuk egy nemzet kollektív bűnösségét, tehát a szerbekét sem, de legelőször 
a bűnösöket kell elítélni (még posztumusz is) és csak azok után rehabilitálni, kártalaní
tani! Talán korainak tűnik a követelések sorrendje, de ez a logikus sorrend, és így kell ezt 
megfogalmazni. En ezzel a követeléssel a volt Jugoszlávia elnökéhez (Kostunicához) és a 
Szövetségi képviselőházhoz is fordultam nyílt levélben, már évekkel ezelőtt. Merjük re
mélni, hogy Cseres Tibornak lesz méltó követője a szerb értelmiség körében.

Papp Ferenc

2003. október 23-24. Újvidéken a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság tanácsko
zást tartott a vérengzés hatvanadik évfordulójának közeledtére való tekintettel. A cél: 
összegezni a tényfeltárás addigi hozadékát. A résztvevők elfogadtak egy Zárónyilat
kozatot,41 amelyet megküldték többek között a Magyar Tudományos Akadémia el
nökének, a szabadkai főkonzulátusnak, a magyar egyházfőknek, magyar pártoknak, 
egyházak vezetőinek.

2004. december 14. 4̂ Magyar Országgyűlés, a délvidéki magyarokkal szemben, a 
kollektív bűnösség elve alapján elkövetett véres cselekmények 60. évfordulóján című 
határozatban42 határozottan elítélt „mindenfajta diktatórikus rendszert, illetve dikta
túrára való törekvést, amely megfosztja állampolgárait az emberi méltóságtól és elide
geníthetetlen szabadságj ogai tói”.

41 Kutatás örve alatt. A délvidéki vérengzés feltárásának politikai összefüggései. http://www.keskenyut.
hu/contents/printwindow.jsp?id= 1 &main=609
A Zárónyilatkozatot lásd a Dokumentumok c. részben!

42 Hivatalos szövege a Magyar Közlöny 132/2004 számában jelent meg. Lásd a Dokumentumok c.
részben!

http://www.keskenyut


„Valójában ez volt az első politikai természetű határozat, amely leszögezi, hogy itt ná
lunk tömegirtás történt kollektív büntetés keretében, s ártatlan magyarok tízezrei estek 
áldozatául, valamint, hogy a történéseket ki kell kutatni, illetve helyükre kell tenni.”43

2004. december 29. A Magyar Nemzeti Tanács a 2004. december 29-én Újvidéken 
megtartott ülésén, a hatvan évvel ezelőtt lezajlott véres események évfordulója kap
csán nyilatkozatot fogadott el az 1944/45-ben, a katonai közigazgatás idején végre
hajtott magyarellenes megtorlások hatvanadik évfordulójának emlékére.44

2006. április 17. A Szerb Köztársaság Képviselőháza elfogadta a(z első) rehabilitálá- 
si törvényt.45

2006. október 29. Egy újabb kő táblát állítottak fel a csúrogi sírgödörnél a követ
kező felirattal: Kőbevésett fájdalom 1944/45. Mellette felállítottak egy keresztet is, 
amelybe Légvári Sándor; a következő feliratot véste: Giz-gaz, dimb-domb, jeltelen sí
rok. Miért fáj az másnak, ha én itt sírok? Ezen a megemlékezésen részt vett dr. Becsey 
Zsolt EU parlamenti képviselő és Egeresi Sándor; a Vajdasági Képviselőház alelnöke.46

Kőbevésett fájdalom 1944/45.47

43 Kutatás örve alatt. A délvidéki vérengzés feltárásának politikai összefüggései. http://www.keskenyut. 
hu/ contents/printwindow.jsp?id= 1 &main=609

44 Magyar Szó, 2004. december 31. 9., vagy http://hetnap.rs/cikk/Az-MNT-nyilatkozata-az-194445- 
os-megtorlasokrol-370.html Lásd a Dokumentumok c. részben!

45 Megjelent a Sluzbeni glasnik RS [a SZK Hivatalos Közlönyének] 2006. évi 33. számában. Hatályos: 
2006. április 25-étől, az új rehabilitálási törvény 2011. december 15-i hatályba lépéséig. A magyar 
fordítását lásd a Dokumentumok c. részben!

46 Stanyó, lásd a 36-os alatt.
47 https://www.google.hu/search?q=Cs%C3%BArogi+eml%C3%A9km%C5%B 1 &biw= 1016&bih

http://www.keskenyut
http://hetnap.rs/cikk/Az-MNT-nyilatkozata-az-194445-
https://www.google.hu/search?q=Cs%C3%BArogi+eml%C3%A9km%C5%25B


2007. március 26. Az újvidéki Kerületi Bíróság rehabilitálta Mellár Lajos újvidéki 
nyugdíjast, aki annak idején 18 hónapot töltött el a hírhedt Goli otokon. A Csúrogon 
születtem című ismert könyv szerzője 1949-ben, ahogy a bíróság megállapította, in
dok és ítélet nélkül volt kénytelen 18 hónapot eltölteni a kopár börtönsziget poklá
ban. Mellár Lajos az első, akit a bíróság ilyen ügyben rehabilitált.48

2007. szeptember 25. A zombori Felsőbíróság meg hozta Reh.7/07 végzést, amely- 
lyel rehabilitálta az 1944 decemberében kivégzett Mérey István szíjgyártó mestert.49

2007. szeptember 29. Gondatlanság vandalizmus? címmel a Magyar Szó riportban 
számolt be a sintérgödörnél történt tűzesetről, amelyben a keresztek is elégtek. -  A 
kegyeletteljes megemlékezés mindenkit megillet -  mondta megilletődötten Todor 
Krajinov sírásó, akit csakTosoként ismer mindenki Csúrogon.50

2008. augusztus 3.
Elenyésző számú magyar kérte a rehabilitációt51

(Beszélgetés Bozóki Antal ügyvéddel)

Szerbiában két éve született meg a politikai üldözöttek rehabilitálásáról szóló törvény. 
Hol tart jelenleg a törvény alkalmazása Szerbiában? Mekkora érdeklődés nyilvánult 
meg a kérdés rendezése iránt a vajdasági magyarok körében? Mit kéne most tenni
ük azoknak, akik eddig nem nyújtották be igényüket a rehabilitációra? Hová fordul
janak, mivel kell alátámasztaniuk igényüket? Van-e rá példa, hogy az 1944-ben tör
tént magyarirtás ártatlan áldozatát rehabilitálták? Van-e lehetőség arra, hogy kollek
tív módon rehabilitálják a politikai üldözötteket? Tapasztalható-e időhúzás az illeté
kes bíróságok részéről? Kérdéseinkre mgr. Bozóki Antal újvidéki ügyvéd, az Árgus ci
vil szervezet elnöke válaszolt.

=604&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAsf_D8uDJAhUFDiwKHct_A8gQ_AU
IBigB#tbm=isch&q=K%C5%91be+v%C3%A9sett+f%C3%Aljdalom&imgrc=LXwOoKwDGt-
UAM%3A

48 Németh Zoltán: Az első Goli otok-i kárpótlás. Magyar Szó, 2009. február 7. 1. és 13., vagy 
http://w w w .m agyarszo.com /hu/2009_02_07/kozelet/8645/Az-els% C5% 91-Goli-otok-i- 
k%C3%Alrp%C3%B3tl%C3%Als.htm, 2009. február 7., 04:07 »  2013. január 28. [14:12]

49 Lásd a Dokumentumok c. részben! Lásd Fekete József Eleteket mentett, kínhalás lett a sorsa c. írását. 
Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/hu/201 l_07_24/kozelet/4l620/, 2011. július 24. [14:13].

50 Stanyó, lásd a 36-os alatt.
51 Heti interjú: http://www.vajdasagma.info/universal.php?rovat=interjú, 2008. augusztus 3. [20:03] 

és http://www.fotomedia.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=6278&catid= 18:k 
arpat-medence&Itemid=7
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-  Szerbiában két éve született meg a politikai üldözöttek rehabilitálásáról szóló törvény. 
Hol tart jelenleg a törvény alkalmazása Szerbiában?

-  A törvényt a Szerbiai Képviselőház 2006. április 17-én fogadta el, tehát több 
mint két éve lépett életbe. Kimondja, hogy azok esetében, akit az 1941. április 6.-tól 
a törvény életbe lépéséig tartó időszakban politikai és ideológiai okok alapján üldöz
tek, kérhető a rehabilitáció. Hogy azóta pontosan hány politikai elítélt rehabilitálá
sa történt meg, azt nem tudom megmondani, mert nincs teljes betekintésem, más
részt pedig több bíróság illetékességébe tartoznak ezek az ügyek. Itt van a kezemben 
egy újsághír, mely szerint Leskovacon 20 személyt rehabilitáltak. Vajdaság vonatko
zásában sem tudom pontosan megmondani, hogy hány döntés született a rehabilitá
lásról, ugyanis a tartomány területén hat kerületi bíróság illetékes az eljárások lefoly
tatásában. Az ismert adatok szerint vélhetően kb. félezer esetben történt meg a reha
bilitálás Vajdaság területén.

-  Mekkora érdeklődés nyilvánult meg a kérdés rendezése iránt a vajdasági magyarok 
körében?

-  El kell, hogy mondjam, hogy elenyésző azok száma a vajdasági magyarok köré
ben, akik kérték a rehabilitációt. Az újvidéki Mellár Lajos szerintem az eddig élők 
közül az egyetlen, akit rehabilitáltak. Vannak olyan rehabilitálási ügyek, amelyben a 
családtagok, illetve a leszármazottak kérték a kivégzett szülőknek a rehabilitálását. Vi
szont vannak olyan ügyek is, amelyekben a bíróság felfüggesztette az eljárást addig, 
amíg pontos dokumentumok nem kerülnek beszerzésre.

-  Tapasztalható-e időhúzás az illetékes bíróságok részéről?
-  A törvény alkalmazása lassan, de folyamatosan halad. A bíróságokról el lehet 

mondani, hogy a legtöbb esetben elfogadható gyorsasággal lefolytatják az eljárást. 
Nem mindig tőlük függ az eljárás gyorsasága, hanem sok esetben azoktól az intéz
ményektől, amelyek kötelesek a bíróság kérésére válaszolni, és megküldeni a sértett
re vonatkozó, még fellelhető dokumentumokat. Ez is nagyban befolyásolja a rehabi
litálási eljárás lefolytatását.

-  Több olyan esetről olvastam az újságban, amikor a Goli otokra (Kopár-szigetre) ke
rült politikai elítélt ügyében született döntés, de egyetlen olyan esetre nem futottam rá, 
amikor az 1944-ben ártatlanul kivégzett magyarok rehabilitálása sikerrel járt volna. Ez 
azt jelenti, hogy nincs is rá példa?

-  Én ezt cáfolni tudom. Ugyanis van egy ügyfelem, akinek az édesapját Zombor 
környékén végezték ki, és ebben az esetben megtörtént a rehabilitálás. Éppen ezért el
gondolkodtató, hogy a Sajkás vidékről, ahol talán a legtöbb kivégzés történt, és ahon
nan kollektív háborús bűnösként elűzték a magyarokat, kevesen kezdeményezték a 
politikai rehabilitációt.

-  Ilyen esetekben nem lehetne kollektív módon rendezni a rehabilitációt, lévén, hogy 
sok ezer érintettje van az 1944-45-ös vérengzéseknek?



-  Ennek is van alapja, hogy kollektív módon kéne rehabilitálni azokat a magyarokat, 
akiket elűztek a Sajkás vidékről: Mozsorról, Csúrogról, Zsablyáról, viszont ezt a tör
vény nem teszi lehetővé. Az érvényben levő jogszabály alapján csak azokat fogják reha
bilitálni, akik ezt egyénenként kérik. Szerintem mindazok, akik a kollektív felmentésre 
várnak, be kellene hogy indítsák az egyéni eljárásokat. Nem kellene várni vele. Bizony
talan ugyanis, hogy a szerbiai parlament majd hoz-e ilyen törvényt, és ha igen, mikor.

-  Határidőhöz kötött-e a politikai rehabilitálásra vonatkozó kérvények átadása, mint 
ahogy az érvényben volt a kötelező beszolgáltatások időszakában elkonfiskált földek visz- 
szaszármaztatása ügyében?

-  A törvény ilyen határidőt nem ír elő, viszont hangsúlyoznám, hogy itt egyelőre 
még csak az erkölcsi rehabilitációról van szó. Ugyanis a törvény nyolcadik szakasza ki
mondja, hogy a rehabilitált személyeknek a kártérítésre és az elkobzott vagyon vissza
adására való jogát külön törvény fogja rendezni. Ezt a törvényt viszont több mint két 
év után sem hozták meg, és tekintettel arra, miként áll jelenleg a szerbiai képviselőház
nak a helyzete, bizonytalan, hogy az idevágó törvény meghozatalára mikor kerül majd 
sor. Éppen ezért azt szeretném javasolni azoknak, akiknek az esetében már megtörtént 
a rehabilitálás, hogy indítsák be az elkobzott vagyonnak a visszaszármaztatására, illet
ve a kártérítésre vonatkozó eljárást. Magyarán, indítsanak pert a köztársaság ellen, füg
getlenül attól, hogy ez a törvény mit szabályoz. Vannak ugyanis olyan hatályos jogsza
bályok, pl. a kötelmi törvény, amely a 200-ik szakaszában érinti az alaptalan gazdago
dás kérdését. Namármost, ha itt valakit alaptalanul elítéltek, elkobozták a vagyonát és 
rehabilitálták, akkor itt valamiféle analógiát lehet vonni a kötelmi (obligációs) törvény 
és a kártérítési jog között. Ugyanis ha valakitől politikai okok miatt elkobozták a vagyo
nát és most megszűnt az a jogi alap, aminek alapján elvették azt a vagyont, akkor kide
rül, hogy egyfajta méltánytalan gazdagodás történt az állam részéről, amely kisajátítot
ta az elűzöttek házát, földjét, stb., ezért most az állam szerény véleményem szerint kö
teles lenne ezt a vagyont visszaszármaztatni. Úgyszintén, amikor az erkölcsi kárról van 
szó, függetlenül attól, hogy erre vonatkozóan törvény még nem született, a kötelmi tör
vényben léteznek olyan tételek, amelyek alapján meg lehet ítélni valakinek az elszenve
dett erkölcsi kár alapján a kártérítést. A halálesetek vonatkozásában azonban ez nehezen 
alkalmazható. Végső soron azonban az ilyen ügyekben is lehetne indítani jogi eljárást.

-  Mit kéne most tenniük azoknak, akik eddig nem nyújtották be igényüket a rehabili
tációra? Hová forduljanak, mivel kell alátámasztaniuk igényüket?

-  Az eljárás viszonylag egyszerű és nem túl hosszadalmas. Az érintettek személye
sen is benyújthatják a kérelmet. Ez vonatkozik a közvetlen érintettekre és a leszárma
zottakra is. Az ügyekben a kerületi bíróságok az illetékesek. A kérelemnek tartalmaz
nia kell a jogfosztott személy adatait és a kérelem megalapozottságára vonatkozó bi
zonyítékokat. Az eljárás ingyenes.

Ternovácz István



2008. október 11. Először tartottak megemlékezést a Sajkásgyörgye helységben telek- 
könyvezett Ló temető néven ismert dögtemető területén, ahol a mozsori második razzia 
áldozatainak tetemét ásták tömegsírba, melynek pontos helye a mai napig nincs meg
határozva. Az előzőleg a földre helyezett emléktömböt -  Tóth László nyugalmazott új
ságíró kezdeményezésére -  a helyi közösség és a zsablyai község engedélyével készítették 
el és az akkor nyolcvan éves Suhajda Lajos verbita szerzetes pap szentelte föl.

A tömegsír felszentelése?2

2008. november 3. „Ez a föld a tiéd, ha elmész, visszavár” -  áll az 1944-ben ártat
lanul kivégzett magyarok emlékére állított 15. kereszten. A megemlékezésről szóló 
írásban a szervezők arra kérik a jelenlévő politikusokat, képviselőket, hogy tegyenek 
azért, hogy mielőbb emlékhellyé nyilvánítsák a sintérgödröt.53

2009. március 9. Az újvidéki Nagy Sándor Hagyományápoló és Műemlékvédő 
Egyesület kezdeményezésére az Árgus Szerbiai Magyar Kisebbségjogi Civil Szerve
zet, az Újvidéki Diáksegélyező Egyesület, az Újvidéki Magyar Olvasókör valamint a 
Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében az Újvidéki Színházban ke
rékasztal-beszélgetést tartottak a magyar szervezetek és magánszemélyek az újvidéki

52 M-n: Emlékmű a Lótemetőben. Magyar Szó, 2008. október 18-19. 12.; StanyóTóth Gizella: Nyílt 
fájdalom. Magyar Szó, 2008. november 1-2., 13.; (néz): Terebélyessé nőnek-e a mozsori fák? Ma
gyar Szó, 2015. november 28. 9.

53 Stanyó, lásd a 36-os alatt.



Futaki úti temetőben ügyében. Leszögezhető, hogy 1944 októbere óta első ízben tör
tént meg, hogy a háború végén lezajlott magyar tragédia Belgrád és Budapest közötti 
nyilvános üggyé vált. Sőt, Becsey Zsolt európai parlamenti képviselőnek köszönhetően 
nemzetközivé is -  olvasható a beszélgetésről kiadott Állásfoglalásban.54

2009. október 12. Sólyom László magyar és Borisz Tadic szerb államfő Budapesten be
jelentették, hogy kezdeményezik a vérengzés tudományos kivizsgálását. Sólyom László 
felhívta a figyelmet arra: mind a két országnak alapvető érdeke a közös múltnak az ob
jektív, részletekbe menő, szaktörténészek által történő feltárása. Különösen vonatkozik 
ez a II. világháború végén, 1944-1945-ben történt eseményekre. (.) Bejelentette: szerb 
kollégájával együtt elhatározták, hogy felkérik a két ország tudományos akadémiáját, 
hogy hozzon létre egy közös történész vegyes-bizottságot a történeti tények objektív fel
tárására. A tények tisztázásáról van szó, nem felelősök kereséséről. (.. .)55

2009. november 29. Alapítványt hoznak 
létre az 1944-es délvidéki áldozatok em
lékére; a szerb fegyveresek által a délvidé
ki magyarok ellen elkövetett vérengzés tel
jes feltárását és az ismeretanyag közzététel
ét feladatának tartó alapítvány tervét mu
tatták be Budapesten az áldozatok emléké
re a Szent István bazilikában tartott misét 
megelőző sajtóértekezleten, amelyen a lét
rehozandó alapítvány kuratóriumi tagjai és 
támogatói is részt vettek, köztük Matuska 
Márton és Csorba Béla. A Délvidéki Már- 
tírium 1944-45 Alapítvány létrehozását 
Becsey Zsolt volt európai parlamenti nép
párti képviselő kezdeményezte.56

2009. november 2. „Évről évre új a ke
reszt. Én Istenem, mért tűröd ezt?” -  olvashatjuk a 16. fakereszten, amelyet, csakúgy 
mint minden eddigit, Légvári Sándor57 (a felvételen balról) készített el.

54 Lásd a Dokumentumok c. részben!
55 Kutatás örve alatt. A délvidéki vérengzés feltárásának politikai összefüggései. http://www.keskenyut. 

hu/contents/printwindow.jsp?id= 1 &main=609
56 Létrehozzák a Délvidéki Mártírium Alapítványt. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/9443/Letrehozzak- 

a-Delvideki-Martirium-1944-45-Alapitvanyt.html, 2009. november 29. [20:09]
57 Stanyó, lásd a 36-os alatt. Lásd még Tóth Lívia: A csúrogi keresztek ácsolója. Hét Nap: http://hetnap.

http://www.keskenyut
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/9443/Letrehozzak-
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2009. december 10. Sólyom László magyar és Boris Tadic szerb elnök palicsi találko
zójuk végén „közösen aláírtak egy levelet, amelyet a két ország tudományos akadémi
áinak továbbítanak. Ez a levél valójában egy kérvény, amellyel a két országelnök azt 
kéri az akadémiák szakembereitől, hogy vizsgálják felül a második világháború idő
szakában elkövetett atrocitásokat”. Ennek az elvi megállapodásnak az alapján alakult 
meg a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság, amelynek alakuló ülésére 2011. ja
nuár 6-án Budapesten került sor.58

2010. február 6.
Hatvanöt éves szégyen59

Szerbia nem lehet az Európai Unió része, ha nem tisztázza örökölt bűneit 
— Az 1944/1945-ben a vajdasági magyarok felett elkövetett atrocitást nem lehet 

kollektív bűnösségként kezelni — Magyarország és Szerbia államfői levelet intéztek
a nemzeti akadémiáikhoz

A Szőregi Csodaszarvas Polgári Kör január 23-án Megemlékezés a délvidéki magyar 
népirtás 63. évfordulóján címmel szervezett Szegeden egésznapos rendezvényt, ame
lyen előadóként részt vett Matuska Márton, az 1944/1945-ös megtorlások kutatója is. 
Vele készült beszélgetésünknek egyik apropója az, hogy Sólyom László és Boris Tadic 
legutóbbi találkozójukon megegyeztek abban, hogy országuk tudományos akadémiá
jának bevonásával közös bizottságot állítanak fel az 1944/1945-ös népirtás körülmé
nyeinek kivizsgálására. Matuska Márton értekezése ehhez a bejelentéshez kapcsolódott.

-  Még sehol sem olvastam arról, hogy megalakult volna a bizottság
-  Hírt erről még én sem láttam. Nem hivatalos értesüléseim szerint Sólyom Lász

ló megfogalmazta és elküldte levelét a Magyar Tudományos Akadémiának, és ugyan
ezt megtette Boris Tadic is a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia irányába.

-A z akadémiák irányába mi volna a mi feladatunk? Hogyan segíthet a vajdasági ma
gyarság a tudományos kutatásban?

-  A szegedi összejövetelen erről tartottam értekezést. Dokumentálnunk kellene 
azokat az állításokat, amelyeket az eddigi kutatásaink alapján megfogalmaztunk, meg

rs/cikk/A-csurogi-keresztek-acsoloja-15295.html, 2013. november 6.
38 Pesevszki Evelyn: Kisebbségpolitikából kitűnő. Magyar Szó.

http://www.magyarszo.com/hu/2009_12_l l/kozelet/80562/Kisebbs%C3%A9gpolitik%C3%A 
lb%C3%B3l-kit%C5%Bln%C5%91.htm, 2009. december 11. [04:21] »  2013. február 17. 
[08:31]; MTA: Teljesnek tekinthető a délvidéki magyar áldozatok névsora, http://mta.hu/mta_hirei/ 
teljesnek-tekintheto-a-delvideki-magyar-aldozatok-nevsora-136548, 2015. június 24.; A Magyar- 
Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának honlapja: http://www.magyarszerbmult. 
hu/?page_id=6

59 Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/hu/2010_02_06/kozelet/9136/Hatvan%C3%B6t- 
%C3%A9ves-sz%C3%A9gyen.htm, 2010. február 6. [10:08]
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Makovecz Imre, Papp Ferenc és Németh Miklós Attila Újvidéken, 
a Futaki úti temetőben (Temovdcz István felvétele)

kellene írni, hogy mi történt 1944/1945-ben, fel kellene állítani az áldozatok összesí
tő névsorát lebontva helységekre, számba kellene venni és fel kellene tárni a tömegsí
rokat, el kellene készíteni azoknak a helységeknek a névsorát, amelyekben bármilyen 
magyarok elleni atrocitás történt. Szerintem a Vajdasági Magyar Tudományos Társa
ság, a Vajdasági Magyar Kutató Intézet és a Magyar Tudományos Akadémia kihelye
zett tagozata kezdeményezésére kellene tartanunk egy megbeszélést, ahol körvonalaz
nánk, mi az, amivel hozzá tudnánk járulni a kutatások sikeréhez.

— Ismerve a szerb akadémia egyes tagjainak véleményét ezekről a kérdésekről számítha
tunk-e obstrukcióra vagy a témakörhöz való lagymatag hozzáállásra?

— Nem bújhat ki a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia a kutatások alól, ha 
erre az államfő szólítja fel. Ha ezt mégis megtennék, ott van a Magyar Tudományos 
Akadémia a saját kutatásaival. És ha a két akadémia nem is ért egyet lényeges kérdé
sekben, akkor sem következtethetünk arra, hogy a szerbek tagadják a megtörténte
ket. A lényeg az, hogy mindenki asztalra tegye a maga bizonyítékát. Azt sem tartom 
kizártnak, hogy a lényegi kérdésekben azonos álláspontra jutnak. A jelenlegi állapot 
az, hogy a szerb akadémia, a szerb állam ebben a kérdésben még csak nem is nyilat
kozott. Hallgat. Pedig már volt javaslat arra, hogy a két tudományos akadémia tár
ja fel azt, hogy mi történt az itt élő magyarokkal a világháború utolsó hónapjaiban. 
A történelmi VMDK tette ezt a javaslatot még 1990-ben.

— A kutatásokból mellőzve lesz a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia?



-  Annak idején a VMDK levele ehhez az intézményhez is szólt. Szerintem a vaj
dasági akadémiát nem lehet megkerülni, viszont ebben az ügyben nem a vajdasági 
akadémiára hárul a tények kimondása. Ez a szerb állam és a szerb tudomány ügye, 
ugyanis a vérengzések irányítása Belgrádban folyt. A vérengzések akkor kezdődtek, 
amikor Tito bevezette Bánságban, Bácskában és Drávaszögben a katonai közigazga
tást. A gyilkosságok zöme akkor zajlott le, 1944. október vége és 1945. február eleje 
között. Mivel a legfőbb felelős ezekért a vérengzésekért maga Tito, nyilvánvaló, hogy 
a legfontosabb dokumentumok Belgrádban vannak. Például Iván Rukavina, a kato
nai közigazgatás legfőbb felelőse dokumentumai között mit találunk a vérengzések
ről? Vagy mi van az ÓZNA (Népvédelmi Osztály) dokumentumai között? Mert a vé
rengzés mögött állandóan ott volt az ÓZNA. És ahol a helyi hatalmak, az akkori nép
felszabadító bizottságok, mint például Zen tán, komolyan vették azt a meghirdetett 
elvet, hogy meg kell vizsgálni, ki mennyire bűnös, és nem törődtek az újvidéki vagy 
belgrádi sürgetéssel, megjelent az ÓZNA csapata és gyors eljárással elintézte az ügyet. 
Ezeket a dokumentumokat kellene a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémiának 
feltárnia, feldolgoznia. Azt hallottam, hogy ezeknek a dokumentumoknak egy részét 
megsemmisítették, ám mindent sohasem lehet megsemmisíteni.

-  Ehhez a témához kapcsolódik a rehabilitáció kérdése is. Az a tény, hogy Szerbia tör
vényes lehetőséget adott a rehabilitációra, már nem bizonyos beismerése annak, hogy va
lóban voltak ártatlan áldozatok?

-A z első rehabilitált személy a zombori Mérei István volt, akit 1944. december 11- 
én öltek meg a partizánok. A ma már Magyarországon élő lánya, Zagyva Emma kérte 
édesapja rehabilitációját, Bozóki Antal újvidéki ügyvéd által. Ha jól tudom, a végzést 
2007-ben hozta meg a bíróság. Ügyében az volt a szerencse, hogy amikor 1941-ben 
a magyar honvédek bevonultak Zomborba, megmentett néhány közismert szerbet. 
Amikor ő került bajba, ezek a szerbek leírták, hogy Mérei őket megmentette, és ne
hogy bántódás érje. Ez a levél megmaradt, és ezért rehabilitálták. De miért kellett az 
ilyen embert mégis kivégezni? Mert a titói korszak kezdetén azt mondták, hogy aki 
a magyar állam szolgálatában állt, háborús bűnös. Nagyon sokakat ezért végeztek 
ki, majd utólagosan azzal érveltek, hogy mezőőr volt a magyar állam szolgálatában, 
vagy bíró, kisbíró, vasúti dolgozó... Ezt a kollektív bűnösség elvével lehet azonosí
tani. Mert aki bíró volt, az bűnös, aki katona volt, az bűnös, bárki, aki a magyar ál
lam szolgálatában állt, bűnös. Méreit kivégezték, mert nem illett bele a titói hős-kép
be. Nem volt kommunista, nem volt szerb, se elkötelezett Tito-párti, nem várta üdv
rivalgással a partizánokat, hanem ellenkezőleg, a honvédeket várta, magyar volt, bíró 
volt, katonatiszt volt... Ellenhősként lehetett volna a titói hősökkel szemben emle
getni. Ugyanezért kellett kivégezni az akkori, két községből álló Kabol mindkét bí
róját, Molnár Andort, akinek szabályosan kitépték a szívét, a másik kisbíró pedig el
tűnt a hatóság kezén. Őt a helyi szerbek bújtatták, végül mégis megfogták, bíróságra



került és azóta sem lehet kideríteni, hogy mi lett vele. A hozzátartozók kaptak egy ér
tesítést, hogy kivégezték. De arról semmit sem, hogy ki végezte ki, hogyan, minek 
alapján. Biztos vagyok benne, hogy a kaboli szerbek is, akiknek hozzátartozóit ez a 
két bíró 1941 -ben megmentette, kiállnának mellettük, ha valaki kezdeményezné a 
rehabilitálásukat. De nem minden kivégzett hozzátartozójának vannak ilyen érvei, 
ám az ő példájukon be lehet bizonyítani, hogy az az elv, amit Ti tóék vallottak és hir
dettek, hamis és törvényellenes volt.

— Egy-két embert rehabilitált az állam, de tudomásom szerint nagyon kevés hozzátar
tozó élt eddig ezzel a lehetőséggel.

-  Addig, amíg naponta vernek meg embereket a mi vidékünkön azért, mert ma
gyarok, közel hetven évvel a megtorlások után, nagyon meggondolja mindenki, hogy 
ilyen ügyben a bírósághoz forduljon-e vagy sem. Meg aztán, mindez sok utánajárással 
jár, pénzbe is kerül. Nagyon sok emberben már nincs meg a motiváció ahhoz, hogy 
bebizonyítsa öregapja ártatlanságát. Az állam hozzáállásával van gond, mert fordított 
menetrendet állított fel. Az államnak közölni kellene, hogy hány ember lett kivégez
ve, és be kellene bizonyítania, hogy közülük kik voltak valóban háborús bűnösök. A 
többi áldozatot pedig rehabilitálnia kellene. Ez az állam kollektív bűnösség vádjával 
végzett ki magyar embereket, most pedig azt követeli minden egyes egyén hozzátar
tozójától, hogy bizonyítsa be őse ártatlanságát. Egy komoly állam, amely az Európai 
Unió része szeretne lenni, nem tehet ilyet.

Németh Zoltán

2010. április 15.
Első zsablyai rehabilitáció60

Az újvidéki felső bíróság rehabilitálta a zsablyai megtorlás négy áldozatát, Szabó 
Novák Esztert, édesapját Novák Istvánt, édesanyját Novák Franciskát és testvérét, 
Novák Imrét.

Az Adán élő Szabó Novák Eszter az újvidéki Bozóki Antal ügyvéd által 2006. júni
us 30-án adta át rehabilitálási keresetét a bíróságnak, amelyben kérte édesapja, Novák Ist
ván, édesanyja, Novák Franciska, testvére, Novák Imre valamint saját rehabilitálását. Ok 
Zsablyán éltek és 1944 végén az ide bevonuló partizánok édesapját megölték, Szabó Novák 
Esztert pedig édesanyjával és testvérével együtt a Járeki táborba, majd onnan Újszépligetre 
(Nova Gajdobra) vitték. A zsablyai magyarokon kívül a járeki táborba voltak zárva a 
csúrogi és mozsori magyarok is. A megtorUs e térségben áldozatul esett lakosainak ügyében 
a Novák család rehabilitálása az első. A bíróság 2010. április 15-én hozta meg az ítéletet.

60 Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/hu/2010_04_30/kozelet/50602/Els%C5%91-zsablyai- 
rehabilit%C3%Alci%C3%B3.htm, 2010. április 30. [04:00]
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Az üggyel kapcsolatban Bozóki Antal ügyvéd nyilatkozott a Magyar Szónak.
-  Több szempontból jelentős ez a rehabilitálás. Először is nincs tudomásom arról, 

hogy a zsablyai, csúrogi, mozsori ügyben és a járeki táborral kapcsolatban már tör
tént volna rehabilitálás. Lényeges, hogy a rehabilitálás tárgyában most már több bíró
sági ítélet is van. Olyan bírósági ítélet, amelyet kivégzett emberek ügyében hoztak, az 
elsőt 2007-ben, amikor a zombori Mérei Istvánt rehabilitálták, lánya Zagyva Emma 
keresetére és ügyvédi közbenjárásom nyomán. Létezik már olyan ítélet is, amely
ben a túlélőt rehabilitálták, például Mellár Lajos ítélete, aki a Kopár szigeten rabos
kodott. Ez az eset még azért is fontos, mert a bíróság -  külön eljárásban -  megítél
te neki az erkölcsi kártérítést is. Kötelességem hangsúlyozni, hogy az ítélet jogerőssé
gétől számított három éven belül el kell indítani az erkölcsi kártérítési keresetet, kü
lönben az a kötelmi törvény értelmében elévül. Akiket rehabilitáltak, és akiktől an
nak idején elvették a vagyont, a jogerős ítélet alapján személyes jogászi véleményem 
alapján -  ugyanis vannak ügyvédek, akik ezt nem akarják vállalni -  joguk van az el
vett vagyon visszakövetelésére, annál is inkább, mert Szerbia még mindig nem hozta 
meg a vagyon visszaszármaztatásáról szóló törvényt. Itt idős emberekről van szó, akik 
nem várhatnak arra, hogy meddig fog ez az államvezetés még spekulálni a törvény 
meghozatalával. Persze tudni kell azt is, hogy a tulajdonjogi ügyek nem évülnek el. 
Ilyen ítélet tudomásom szerint még nem született, de folyamatban van néhány ügy.

Ez a végzés fontos még a kollektív bűnösség elvének a megszüntetése miatt is, 
ugyanis azt igazolja, hogy a kollektív bűnösség nem létezik, hanem csak a személyi, 
illetve az egyéni. A rehabilitációs törvény a jogaiktól megfosztott személyek/egyé- 
nek rehabilitációjára vonatkozó szabályokat tartalmaz. A vajdasági képviselőház még
2003. február 28-án meghozta a kollektív bűnösség eltörléséről szóló határozatot, 
amelyben egyebek között az áll, hogy „javasolni fogja a kollektív bűnösség elvén ala
puló valamennyi normatív aktus hatályon kívül helyezését”. Ez mind a mai napig 
nem történt meg. A magát demokratikusnak nevező szerb hatalom sem mutatott 
ugyanis eddig hajlamot egy ilyen határozat meghozatalára. Ezért a törvény által em
lített minden esetben kell indítani a rehabilitálási eljárást -  mondja Bozóki Antal.

Felhívtuk Szabó Novak Esztert, aki arra a kérdésünkre, mit váltott ki belőle az íté
let, csak annyit válaszolt: könnyeket.

-  Sírtam. A rózsákat permeteztem, amikor a postás hozta a kék borítékot. Retten
tően megrémültem, Nem mertem kinyitni. Tudtam, hogy mit tartalmaz, tudtam, 
hogy a bíróságról érkezett, de nem tudtam, hogy mi az ítélet. Húztam az időt, feles
leges dolgokat csináltam, hogy késleltessem a boríték felnyitását. Végül mégis leül
tem, felnyitottam, és amikor elolvastam a végzés első mondatát, azt, hogy „Usvaja 
se zahtev za rehabilitaciju Sabo Novak Ester” [Elfogadva Szabó Novák Eszter re
habilitálási kérelme], megnyugodtam, és sírtam. Most már azt üzenhetem mások
nak is, akik hasonló sorsot éltek át, hogy bátran forduljanak a bírósághoz, ugyanis



azt hiszem, hogy még mindig sokan félnek. És még egy dolgot szeretnék elmonda
ni, megköszönni a bírónőnek azt, hogy szavaimat nem forgatta ki, hivatásszerűen vé
gezte el munkáját.

Németh Zoltán

2010. június 25. A Zentai Alkotóházban Mezei Zsuzsanna a Vajdasági Levéltár mun
katársának az 1944-1945-ben elkövetett magyarellenes atrocitások kapcsán fellelhe
tő dokumentumokról tartott előadást.

Mezei Zsuzsanna elsőként tekinthetett bele az úgynevezett háborús bűnöket vizs
gáló bizottság dokumentumaiba, amelyeknek többsége a Vajdasági Levéltárban ma
radt fenn az utókor számára. Ezeket a levéltári anyagokat sokáig rendezetlennek nyil
vánították, vagyis emiatt nem engedélyezték a tanulmányozásukat. Ezen a téren némi 
változás egyedül Sólyom László és Boris Tadic találkozója után történt.

Mezei Zsuzsannától megtudtuk azt is, hogy nem igazak azok az állítások, miszerint 
az atrocitások elkövetői nem készítettek feljegyzéseket az eseményekről, illetve az ál
dozatokról. Valójában az akkor hatalmon lévő katonai közigazgatás részletesen archi
válta, hogy kikről is érkeztek be hozzájuk feljelentések, kiket is hurcoltak el, illetve 
hogy miképpen is ítélkeztek felettük. Mezei az előadás végén kihangsúlyozta, hogy 
jelen pillanatban azért harcolnak, hogy összeállítsák az atrocitások során áldozatul 
esett vajdasági magyarok névsorát.61

2010. november 3. Szerbiai látogatása során csütörtökön Újvidéken járt Tőkés László 
püspök, az Európai Parlament alelnöke, aki Egeresi Sándorig a tartományi képvise
lőház elnökével is tárgyalt. A képviselőház elnöke átadta Tőkésnek a vajdasági parla
ment ankétbizottsága által összeállított, az 1941 és 1948 közötti áldozatok nem teljes 
névsorát tartalmazó dokumentumot, melynek nagy szerepe van abban, hogy „pontot 
lehessen tenni egy sötét korszak végére”.

Az Európai Parlament alelnöke azt mondta, látogatását azzal az eszmével összhang
ban teszi, mely soha többé nem kíván tömegsírokat, áldozatokat látni ezeken a vi
dékeken. Ahogyan a polgároknak, úgy az áldozatoknak is egyenrangúaknak kellene 
lenniük, nem szabad megengedni, hogy első- és másodrendű áldozatokra osszák szét 
őket. A magyar fél már számos alkalommal kért elnézést a történelmi hibákért, jó né
ven vennénk, ha Szerbia is megtenné ezt a magyar áldozatok miatt. Jómagam ezt leg
szívesebben az európai integráció egyik előfeltételének is megtenném -  fogalmazott 
Tőkés László.62

61 Hzsolt: Az elkövetők minden lejegyeztek. Magyar Szó, 2010. június 28. 5., vagy http://www. 
m agyarszo.com /hu/2010_06_28/kozelet/53548/A z-elk% C3% B6vet% C5% 91k-m indent- 
lejegyeztek.htm, 2010. június 28. [04:00] »  2013. február 22. [20:33]

62 v.ár: Nincsenek másodrendű áldozatok. Magyar Szó, 2010. november 5. 4, vagy http://www.
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2010. december 10. A Rákóczi Szövetség Magyarkanizsai Szervezete, a Fiatalok 
a Dél-alföldi Médiában Alapítvány és a Délvidéki Mártírium 1944-45 Alapítvány 
Magyarkanizsán konferenciát szervezett az Új eredmények és lehetőségek a Délvidék
1944-45. évi eseményeinek kutatásában címmel.

Stella Szonja, a budapesti Terror Háza Múzeum történésze bejelentette, hogy Ma
gyar Tragédia 1944-45 címmel a jövő év februárjában időszaki kiállítás nyílik az in
tézményben, három fő céllal. Az első: feltárni, kik voltak a felelősök, és hogyan zaj
lott a vérengzés. A második: bebizonyítani, hogy nem bosszúhadjárat volt (mert ahol 
történt, ott nem volt mit megtorolni). A harmadik: kimondani, hogy etnikai alapon 
történt a tisztogatás.

A legfontosabb üzenete az volt ennek a tanácskozásnak, hogy követelni kell az áldo
zatok rehabilitálását. Nem a hozzátartozó feladata bizonyítani az áldozat ártatlansá
gát, hanem a bíróságé, az eljárás ingyenes, a levéltári adatok kérelem alapján minden
ki számára hozzáférhetőek. És nem kell visszariadni az áldozatokról feljegyzett vádak 
miatt -  a bizonyítási eljárás során úgyis kiderül, hogy ezek koholt vádak.63

2011. január 23. Hosszú évtizedekig hiteles levéltári adatok nem állhatták a kutatók 
rendelkezésére az 1944 végén és 45 elején a Délvidéken végrehajtott magyarellenes 
atrocitásokkal kapcsolatban. A jugoszláviai és magyarországi levéltárak egyaránt zár
va voltak. A rendszerváltozásig egyetlen hitelt érdemlő dokumentum volt nyilvános, 
éspedig Mindszenty József hercegprímás levele Gyöngyösi János külügyminiszternek, 
melyben megírta, hogy ezerszám végzik ki Bácskában a magyarokat. A levél a pári
zsi béketárgyalások előtt kelt, de a tárgyalásokon soha sem lett felmutatva. Ugyanak
kor a jugoszláv delegáció azzal állt elő, hogy a magyar „megszállás” idején a hatósá
gok csupán Bácskában 18 ezer délszlávot öltek meg. Néhány évvel később a hivatalos 
Belgrád 6 ezerre „csökkentette” ezt a számot -  hangzott el Szegeden a témában össze
hívott, megemlékezéssel összekötött tudományos tanácskozáson.64

2011 . február 12 . A Vajdasági Magyar Szövetség szervezésében nemzetközi konfe
renciát tartottak Szabadkán az 1941-1945-ös eseményekről. A cél a közös stratégia 
kialakítása volt a magyar közösségen belül a magyar-szerb történelmi megbékélés
hez, amelynek fontos pontja az 1941-1945 között történtek tisztázása, az ártatlan ál
dozatok előtti főhajtás, ami mind a vajdasági magyar közösség, mind a velünk együtt 
élők megnyugtató és méltó európai jövőjének egyik alapfeltétele. A nemzetközi

magyarszo.com/hu/2010_ll_05/kozelet/59905/, 2010. november 5. [04:00]
63 M.M.: Ne riasszanak el koholt vádak. Magyar Szó, 2010. december 13. 1. és 4., vagy http://www.

magyarszo.com/hu/2010_ 12_ 13/vajdasag_zenta/61746/Ne-riasszanak-el-koholt-v%C3%A 1 dák.
htm, 2010. december 13. [04:00]

64 (hege): „El kell temetnünk halottainkat. Magyar Szó, 2011. január 24. 1. és 3.
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tanácskozás bevezető előadását dr. Glatz Ferenc akadémikus, a magyar-szerb állam
közi vegyes bizottság magyar elnöke tartotta meg.65

2011. február 22. Nincs más út, csak a szembenézés és a bűnbocsdnat — Délvidéki tra
gédia 1944—1945 címmel kiállítás nyílt a budapesti Terror Háza Múzeumban.

„1944 őszét írtuk. (...) Josip Broz Tito aláírta azt a rendeletet, amellyel katonai 
közigazgatást vezetett be Vajdaság területén. (...) A Délvidéken elszabadult a pokol, 
kezdetét vette a fél évig tartó vérengzés. Tito parancsára több mint 15 ezer ártatlan 
embert fosztottak meg életétől, pusztán azért, mert magyarok voltak” -  idézte fel a 
több évtizeddel ezelőtt történteket kedden Budapesten, a Terror Háza Múzeumban 
Schmidt Mária. A főigazgató szavai a Délvidéki tragédia 1944-1945 címet viselő tár
lat megnyitóján hangzottak el.

A „Magyar voltál, ezért!” mottót viselő kiállítást Navracsics Tibor miniszterelnök
helyettes nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta: talán az az utolsó elbeszéletlen tör
ténete Közép-Európának, ami hat évtizede Vajdaságban történt. 66

2 0 11 . február 25. Az 1944/45 őszén és telén elhurcolt, kivégzett, megnyomorított 
vajdasági magyarok tragikus sorsáról emlékeztek meg Budapesten, a Magyar Ország- 
gyűlés Delegációs termében. A rendezvényt Kövér László házelnök nyitotta meg. A 
megemlékezőket Ekés Ilona, a Fidesz országgyűlési képviselője, a parlament Embe
ri Jogi Bizottságának tagja köszöntötte. „Emlékezni, emléket állítani kötelességünk, 
mint ahogy kötelességünk a halottainkat is eltemetni. Délvidéken tízezrével vannak 
még temetetlen magyar halottak. Erről beszélnünk kell” -  mondta.67

2011. március 9. A Tartományi Képviselőházban találkozott dr. Kövér László, a Ma
gyar Országgyűlés elnöke, Slavica Dukic Dejanovic, a szerbiai és Egeresi Sándor, a vajda
sági parlament elnöke. A három politikus zárt ajtók mögött többek között a két ország 
gazdasági együttműködéséről, illetve Szerbiai európai uniós integrációjáról tárgyalt.

Dr. Kövér László megelégedéssel nyugtázta, hogy eljött a kedvező történelmi pilla
nat a múlt lezárására. Fontosnak tartja a múltbéli történések beismerését, hogy tisz
tességgel le lehessen zárni a mögöttünk lévő korszakot. A történelmi vegyes bizottság

65 Sztojanovity Lívia: be kell vallani a múltat. Magyar Szó, 2011. február 14. 1. és 4., vagy http://www. 
magyarszo.com/hu/201 l_02_13/kozelet/10658/Be-kell-vallani-a-m%C3%BAltat.htm, 2011. feb
ruár 13. [21:20]

66 Mihájlovits Klára: „Magyar voltál, ezért!”. Magyar Szó, 2011. február 23. 1. és 3., vagy Új Magyar 
Képes Újság: http://www.huncro.hr/lathatar/368-magyar-voltal-ezert, 2011. február 23. [09:22] és 
http://www.terrorhaza.hu/idoszaki-kiallitasok/magyar-voltal-ezert-marai-sandor-magyar-tragedia- 
délvidék-1944-1945

67 Mihájlovits Klára: A gyűlölet nem teremt szabadságot. Magyar Szó, 2011. február 26. 1. és 4., vagy 
http://www.magyarszo.com/hu/201 l_02_26/kulfold_magyarsag/13625/, 2011. február 26. [03:2]
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sikerrel teszi a dolgát, s mivel már konkrét eredményei is vannak, Kövér László sze
rint nem kell feltétlenül megvárni a vizsgálódás végét. Az eddigi adatok tudatában ki
jelenthető, hogy a második világháború végén történelmi tragédia játszódott le. Ezért 
a rehabilitáció szükségessége is egyértelmű, vélhetően hamarosan sor kerül rá.68

2011. március 1 1 . Vladimír Kopcl, Újvidék polgármesteri hivatalának képviselője, 
a polgármester megbízásából fogadta Papp Ferencet és Matuska Mártont. A fogadást 
Papp Ferenc kezdeményezte, azzal a szándékkal, hogy a Magyarország és Szerbia kö
zötti kedvezően alakuló viszony keretében rendeződjön az 19944 végén és 1945 ele
jén a tájunkon lezajlott magyarellenes atrocitások kezelése. Mint köztudott, a tarto
mányi székváros azon helységeink közé tartozik, ahol az átlagosnál jóval több ártatlan 
polgár esett áldozatul, mind ez ideig azonban még azt sem tudjuk, vajon több száz, 
esetleg több ezer.

A kéttagú küldöttség írásban fordult Igor Pavlicic polgármesterhez, arra kérve őt, 
hogy segítsen az 1990. november 1-je óta rendszeresen szervezett megemlékezés leg
alizálásában és városi rangra emelésében, valamint méltó emlékmű állításában a te
metőbe az áldozatoknak, amelynek tervét Makovecz Imre budapesti műépítész már 
csaknem egy évtizede elkészítette.69

2011. március 23. Megtartották első ülésüket a magyar-szerb történész vegyes bizott- 
ság szerbiai tagjai a Szerb Tudományos Akadémia (SANU) újvidéki épületében.70

2011. május 5. Budapesten a Fővárosi Bíróságon kezdetét vette a háborús bűntett 
elkövetésével vádolt Képíró Sándor volt csendőr százados bűnpere. A vádirat szerint 
Képíró 1942. január 21-e és 23-a között Újvidéken tartott razzia során az egyik jár
őrcsoport parancsnokaként közreműködött ártatlan civil személyek, többnyire zsi
dók és szerbek kivégzésében.71

68 v.m.: A múltbéli cselekedetek beismerésének ideje. Magyar Szó, 2011. március 10. 1. és 5.
69 (M): Emlékművet a temetőbe. Magyar Szó, 2011. március 12. 7.
70 v-ár: Történelmi kutatás -  pénz nélkül. Magyar Szó, 2011. március 24. 5. Lásd még Halász Gyula 

Lassú víz partot most c. írását. Magyar Szó, 2011. november 5. 14.
71 Diósi Árpád: A múlt atrocitásainak árnyékéban. Magyar Szó, 2011. május 7. 6. Bővebben lásd 

Zétényi Zsolt: A Képíró-ügy. Kairosz Kiadó, Budapest 2013. Képíró 2011. szeptember 3-án meg
halt, így az ellene folyó büntetőeljárást a hatályos büntető eljárásjogi szabályok értelmében megszün
tették. https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9p%C3%ADr%C3%B3_S%C3%A 1 ndor Lásd 
még -Ká-: Befejezetlen történelem. Az 1942-es razziában részt vevő Képíró Sándorról szóló könyvet 
mutatták be Újvidéken. Magyar Szó, 2012. január 28. 3.
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20 11 . július 24.
Eleteket mentett, kínhalál lett a sorsa72

A zombori Kronic-palotában hónapokig tartott a pincébe zártak kínzása 
— Mérey István szíjgyártó mestert is kivégezték

A zombori Mérey István szíjgyártó mester lélekszakadva sietett a második világhábo
rú elején a magyar hatóság által falhoz állított szerbek megmentésére, akik néhány év 
múlva -  megsejtvén a megtorlás előszelét -  írásban adtak erről tanúsítványt. A papír 
nem mentette meg az életét: 1944. december 11-én a partizánok elhurcolták, soha 
nem került elő. Röviddel ezután teljes vagyonát elkobozták, feleségét, amikor egzisz
tenciát próbált teremteni a gyermekeinek és magának, bebörtönözték. Mérey Istvánt 
2007-ben rehabilitálták, leszármazóttait viszont mindmáig nem kárpótolta az állam.

Zombor a második világháborúban hosszú ideig frontközeiben volt, és itt tartott 
legtovább a partizán megtorlás. Máshol már 1944 novemberének második felében 
leállították a tömeges kivégzéseket, Zomborban még a következő év februárjában és 
márciusában is tűntek el emberek azok közül, akiket ötvenfős csoportokban kény
szermunkára vezettek. A város gyakorlatilag gyűjtő táborként működött 1944. októ
ber végétől december elejéig, ide hurcolták a környék szinte teljes férfilakosságát. A 
hírhedt Kronic-palotában működött a Zombori Térségparancsnokság bírósági taná
csa, és az épület pincéjében hónapokon át dúlt a kíméletlen tortúra. Összesen 5650 
személyt vertek agyon, kínoztak halálra, lőttek a Dunába, a Ferenc-csatornába, a ló
versenytéren vagy a disznólegelőn előre megásatott gödrökbe, közülük mintegy 3000 
magyar férfi volt. Köztük volt Mérey István szíjgyártó mester is.

— Tízéves voltam, amikor 1944. december 11-én két partizán azzal csalta ki apá
mat a házból, hogy a szomszéd utcában elakadt egy szállítmány szalmájuk, segítsen 
kitolni a szekeret a kátyúból. Apám még visszanézett rám, majd a két partizán maga 
közé ültette a szekéren, és soha többé nem láttuk. Se öcsém, se anyám nem vette ész
re, hogy elhagyta az udvart, csak tőlem búcsúzott el a pillantásával — meséli Zagyva- 
Mérey Emma. -  A Kronic-palotába hurcolták, egy-két napig vittünk neki ennivalót, 
de hamarosan szóltak, hogy feleslegesen tesszük, ne menjünk többet. Később az a hír 
járta, hogy a bori ércbányába hurcolták kényszermunkára, anyám oda is utánament, 
de nem találta. Akkorra már régen jeltelen sírban nyugodott, de halálát nem volt mi 
alapján anyakönyveztetni.

Senki sem tudja, mi lehetett a negyvenkét évesen meggyilkolt mesterember bűne. 
A lószerszámot, női táskákat és kesztyűket készítő műhelyében a Zomborra addig jel
lemző tolerancia jegyében szerb, horvát és német vezető segédek dolgoztak: Öurcija 
Nikola, Grizelj Mariján és Link Mátyás. A magyar hadsereg bevonulásakor az ő
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ötletére az ő segédei födték le ponyvával a főutcán I. Péter király szinte frissen felál
lított lovas szobrát, nehogy annak látványa indulatokat váltson ki a magyar katonák
ból. Amikor megtudta, hogy a hatóságok közismert szerb személyeket állítanak elő a 
kivégzés nem titkolt szándékával, lélekszakadva kerékpározott be tanyájáról a város
házára, ahol életét kockáztatva vállalt garanciát a letartóztatottakért, és mentette meg 
őket a biztos haláltól. Ezek a szerb lakosok azzal igyekeztek meghálálni Mérey István 
tettét a háború fordulatának láttán, hogy 1944. november 12-én egy mindegyikőjük 
által aláírt okmánnyal igazolták, hogy neki köszönhetik életben maradásukat. Egy 
hónapra rá Mérey István már valószínűleg halott lehetett. Gyilkosai az előző nap dél
utánján esélyt se adtak neki, hogy magához vegye az igazolást.

Lánya, Mérey-Zagyva Emma 2007 júniusában Bozóki Antal ügyvéd közbenjárásá
val követelte édesapja rehabilitálását, amiről a zombori körzeti bíróság már november 
25-én tárgyalt, és megállapította, hogy Mérey István politikai vagy ideológiai üldöz
tetés áldozatául esett. A rehabilitálás megtörtént, a kártalanítás viszont nem. A csa
lád két házát, tanyáját és földjét 1945. december 15-én a járásbíróság végzése alap
ján elkobozták. Mindezek tetejében az özvegyen maradt édesanya igyekezett tovább
vinni a műhelyt, de valamelyik jóakarója beköpte, hogy bőrtartalékkal rendelkezik, 
amit utána a rendőrség annak rendje és módja szerint megtalált, az asszonyt szabo
tázs vádjával három évre a lehetetlen körülmények közepette működő pozarevaci 
börtönbe zártak. A gyerekek, Emma és öccse, István étlen-szomjan maradtak, a bát
rabb rokonok támogatása nélkül maguk is odaveszhettek volna. Útlevélért folyamod
tak, hogy kiköltözhessenek a Svájcban élő rokonsághoz, de soha nem kaptak úti ok
mányt. Emma asszony most az elkobzott vagyont kívánja visszaperelni, valamint kár
térítést igyekszik szerezni az átélt traumák és érzelmi terror miatt.

-  1990-ig egyáltalán nem beszélhettünk a történtekről, tabu volt, mi pedig, az ál
dozatok családtagjai kiközösítettnek számítottunk. Nagyon sokunk az 1944-es téli éj
szakák sötétjében elveszítette édesapját, de Hajnal Rózsa barátnőmnek például mind
két szülője odaveszett a partizánterror idején. Mi, gyerekek érinthetetlennek számí
tottunk, a magyarok kerültek, nehogy közeledésükkel bajt hozzak a fejükre, a szerbek 
meg előítéletekkel voltak irányunkban. Társaimmal egyetemben befejeztem a gimná
ziumot, szemrevaló lány voltam, de hiába mentem a korzóra, remélvén, hogy vala
ki majd táncba visz, csak a magány és a megaláztatás jutott a „háborús bűnös” gyere
kének. Apámat, emlékét rehabilitálták, de az én emlékezetemet nem lehet kárpótol
ni. Ami viszont visszajár, azt visszakövetelem -  panaszolja Emma asszony, aki jelen
leg Tibor fiával Magyarországon, szociális segélyből él.

Fekete ]. József



20 11 . szeptember 13. Újvidék
REHABILITÁLÁS

Új törvény -  részletes szabályzás73

Szeptember 2-án hozta nyilvánosságra a szerb kormány, és a -  jelzések szerint -  na
pokban már meg is kezdődik a parlamenti vita az új rehabilitálási törvényről. Az elő
terjesztők javasolták, hogy a parlament „sürgősségi eljárással” fogadja el az új jogsza
bályt.

Miért ez a nagy sietség? Azért, mert október 12-én hozza nyilvánosságra a vélemé
nyét az Európai Bizottság Szerbiai tagfelvételi kérelméről és ezt megelőzően már meg 
kell, hogy legyen ez a törvény is. A rehabilitálási törvény, a vagyon-visszaszármaztatá- 
si törvénnyel együtt, feltétele annak is, hogy a Nemzetközi Valutatalap (IMF) szep
tember végén kedvezően értékelje a Szerbiával való szerződéskötést.

Miért volt egyáltalán szükséges új rehabilitálási törvény meghozatalára, amikor 
Szerbiának már van egy ilyen hatályos törvénye? A szerb kormány szerint „ha nem 
kerülne sor a törvény elfogadására, annak káros következményei lennének a rehabili
tált személyek jogainak megvalósítása szempontjából, mivel több olyan jogot is elő
lát, amit ezek a személyek eddig nem valósíthattak meg. Ez mellett, a törvény elfoga
dása az egyik prioritás is Szerbia uniós csatlakozásának folyamatában”.

Elenyésző számú rehabilitált 
A 2006. április 17-én elfogadott rehabilitálási törvény mindössze 9 rövid szakaszból 
áll és azon személyek rehabilitálására vonatkozó szabályokat tartalmazza, akik 1941. 
április 6-ától a törvény hatályba lépéséig (2006. április 25. -  B. A. megj.) terjedő idő
szakban „politikai és ideológiai okokból bírósági vagy közigazgatási határozat nélkül, 
illetve bírósági vagy közigazgatási határozat alapján életüktől, szabadságuktól, vagy 
más jogaiktól megfosztottak”.

A törvény alapján -  a nyilvánosságra hozott adatok szerint -  mindössze 1480 sze
mély rehabilitáltak, további 800 ilyen kérelem pedig még bírósági eljárásban van. A 
rehabilitált személyek száma rendkívül alacsonynak mondható, ha tekintetbe vesszük 
a második világháború utáni megtorlásokat és egyéb törvénysértéseket. Azoknak a 
magyaroknak a számáról, akiket a törvény alapján rehabilitáltak — ismereteim sze
rint -  nem közöltek adatokat. Nagy valószínűséggel azonban feltételezni lehet, hogy 
ez a szám szinte elenyésző. Külön kutatás tárgya lehetne, hogy a vajdasági magyarok 
miért nem kérték nagyobb számban az eddigi (alapjában kedvező) törvény alapján a
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rehabilitálást? A történészek és a kutatók szerint ugyanis az 1944-45-ös szerb parti
zánakciókban „húsz-negyvenezer” magyar esett áldozatul.

Az új törvény meghozatalának szükségét a törvényhozók most -  egyebek között -  a 
2006-os törvény 8. szakaszával is indokolják, amely előírta, hogy „a rehabilitált sze
mélyeknek a kártérítésre és az elkobzott vagyon visszaszolgáltatására való jogát külön 
törvény fogja rendezni”. Mivel a rehabilitált személyek kárpótlásáról szóló törvényt 
nem hozták meg, ezt a kérdést végül is szükséges rendezni, olvasható a törvény in
doklásában. A nyilvánosságtól távol -  mondhatni suba alatt — készült törvényjavas
lat beterjesztői szerint új rehabilitálási törvényre azért is szükség van, mert a szakmai 
közvélemény felvetette az ún. törvényes rehabilitáció kérdését, amivel a hatályos tör
vény nem foglalkozott. A bíróságok kérésére a javaslat megfogalmazta a rehabilitálási 
eljárás szabályait is, amelyek a jelenlegi törvényből kimaradtak.

A javaslattevők további magyarázataként szolgál az is, hogy „a jelenlegi törvény leg
nagyobb hiányossága a kárpótlás rendezése”, amit a törvényjavaslat most kijavít. A 
rehabilitált személyeknek ez által joguk lesz „a szolgálati évek elismerésére, az egész
ségbiztosításra, az anyagi és egyéb kár megtérítésére”. Az új jogszabály tartalmazza az 
említett jogok megvalósításának eljárását is.

Az új törvény meghozatala melletti érvelés nem túlságosan meggyőző, mivel az em
lített kérdéseket a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvénnyel is rendezni le
hetett volna, ahogyan azt a 2006. évi törvény eredetileg elő is látta. Ez mellett a Kö
telmi Törvény rendelkezései is megfelelő jogi alapul szolgálhattak volna az anyagi és 
erkölcsi kárpótlás rendezésére.

Ezt az álláspontot megerősíti az újvidéki Községi Bíróság P-5202/2008 számú pél
da értékű ítélete is, amellyel az egyik Kopár Szigetre (Goli Ótok) hurcolt személynek 
megítélte a jogai és szabadsága korlátozása miatti erkölcsi kárpótlást. (A fellebbvite
li bíróság aztán a keresetet, azzal az indoklással utasította el, hogy „a kárpótlást külön 
törvény rendezi majd”.) Hogy valójában miért volt szükség teljesen új törvényre, azt 
jószerivel csak a javaslattevők tudják.

Ki jogosult a rehabilitálásra?
A 32 szakaszból álló törvényjavaslat a hatályos törvényben szereplő (1941. április 
6-ától 2006. április 23-ig terjedő) időszakot, ami alatt a jogfosztást történt, most úgy 
határozza meg, hogy a rehabilitálást „a felszabadítás napjától a törvény hatályba lé
pésig” lehet kérelmezni. A „felszabadítás napja” kifejezés alatt azt a napot kell érteni, 
„amikor a Népfelszabadító hadsereg tagjai valamely helységben hatékonyan kezdték 
el gyakorolni a hatalmat, amely később sem szakadt meg”.

Rehabilitálásra csak azoknak a személyeknek van joguk, akik ellen szóló bírósági 
vagy közigazgatási döntést „a jogállam elveivel és az emberi jogok, valamint szabad
ságok általános mércéivel ellentétben hozták meg”.



A törvény első szakasza ugyancsak kimondja, hogy „a rehabilitálásra nem jogosul
tak azok a személyek (és leszármazottaik sem -  B. A. megj.), akiket a fegyveres csapa
tok tagjaiként öltek meg Szerbia Köztársaság területén”.

A rehabilitálás annak a jogi iratnak, illetve cselekménynek a semmisségét jelen
ti, amellyel valamely személyt életétől, szabadságától, vagy más jogaitól megfosztot
tak (2. szakasz). Ennek a jogi következménye a külön szolgálati évek elismerése, havi 
pénzbeli járadék megállapítása, egészségügyi védelem és egyéb egészségbiztosítási jog, 
az elkobzott vagyon visszaszármaztatása, illetve az ilyen vagyonért járó kárpótlás, az 
anyagi és erkölcsi jóvátételre való jog. Az utóbbit a törvényjavaslat „rehabilitálási kár
pótlásnak” nevezi”.

A javaslat 3. szakasza kétfajta rehabilitálást különböztet meg. Az egyik a „törvény 
ereje alapján való rehabilitálás (törvényes rehabilitálás)”, a másik pedig „bírósági ha
tározat általi rehabilitálás (bírósági rehabilitálás). Az első szerint a bíróság megállapít
ja, hogy valamely személy a törvény alapján rehabilitálva van, a másik esetben pedig 
a bíróság kimondja, hogy valamely személyt rehabilitált.

Törvényes rehabilitálással (4. szakasz) azokat a személyeket rehabilitálják, „akiknek 
a jogai bírósági ítélet vagy közigazgatási határozat meghozatala nélkül sérültek, a fel- 
szabadulás napjától a törvény hatályba lépéséig”.

Ugyanilyen rehabilitálásban részesülnek azok a személyek is, akik az említett idő
szak alatt bírósági ítélettel vagy közigazgatási határozattal

1 . olyan bűncselekményért lettek elítélve, amely a cselekmény elkövetésekor nem 
volt a törvényben előírva, vagy olyan büntetésben részesültek, amely annak végrehaj
tásakor nem volt előírva;

2. a Büntető Törvénykönyv 118. szakasza 1. bekezdésében lévő ellenséges propa
ganda és az ország társadalmi-politikai körülményeinek rosszindulatú és hamis be
mutatása bűncselekményéért lettek elítélve;

3. a nem engedélyezett kereskedelemről, üzérkedésről és gazdasági szabotálásról 
szóló törvény 1. szakaszának 3. bekezdésébe és az 5 szakasza 2. bekezdésébe ütköző 
bűncselekmény miatt lettek elítélve;

4. azok a vállalat, vagy üzlettulajdonosok, vállalatokban vagy gazdaságokon fele
lős személyek, akiket a harmadik pont alatt említett törvény alapján ítéltek el, olyan 
módon, hogy a törvény 1 1 . szakaszának alkalmazásával sérült az ártatlanság vélelme;

5. azok a személyek, akik csak írásban követték el a nemzet, vallási, faji és vallási 
gyűlölet és viszálykodás bűncselekményét és

6. akiket a büntetés-végrehajtási intézetből való szökés miatt ítéltek el, ahol a bün
tetésüket töltötték.



Eljárási szabályok 
A rehabilitálási eljárás beindítását (5. szakasz) kérelmezni kell.

A rehabilitálást a jogfosztott személyen kívül kérhetik a közeli rokonok, de az 
ügyész és olyan jogi személy is, amely védelmezi az emberi jogokat és szabadságo
kat (6. szakasz).

A 7. szakasz előírja, hogy a rehabilitálási kérelemnek tartalmaznia kell a rehabilitá
lást kérelmező személy adatait, a jogsérelem leírását, valamint a kérem indokoltságá
ra vonatkozó bizonyítékokat.

A 8. szakasz szerint a rehabilitálásra való jog „a törvény hatályba lépésétől számított 
öt év elmúltával megszűnik”.

A rehabilitálásról a felsőfokú bíróság bírója dönt (9. szakasz). A végzés meghozatal
ára a kérelmező lakhelye szerinti, illetve az a bíróság illetékes, amelynek a területén a 
jogfosztás történt. A rehabilitálási kérelemről a bíróságnak értesítenie kell az Igazság
ügy-minisztériumot (10. szakasz), mivel az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy egyes 
személyek esetében több, különböző szintű bíróság előtt is folyt az eljárás.

A rehabilitálást kérelmezőnek az eljárás során joga van a díjmentes jogsegélyre, va
lamint az eljárás költségeinek megtérítése alól mentesítésre (11. szakasz). A végzés 
meghozatalához szükséges bizonyítékokat és adatokat (12. szakasz) az eljáró bíróság 
szerzi be, és olyan tényeket is megvizsgálhat, amelyek az eljárás során nem lettek be
terjesztve.

A 13. szakasz az eljárás szabályairól szól. A rehabilitálási kérelemről a bíróság álta
lában a nem peres eljárás szabályai szerint ítélkezik, de az eljárásban engedélyezhe
ti olyan természetes vagy jogi személy részvételét is, akinek ehhez jogi érdeke fűző
dik. Újdonságnak számít, hogy egyéb esetekben, az eljárásban kötelező a Köztársa
sági Ügyész részvétele. A javaslat a rehabilitálást kérő személyek egyes kategóriáinak 
tárgyában úgyszintén kötelezővé teszi a felsőbb fokú ügyészség előzetes nyilatkozatát.

A 14. szakasz az elkobzott vagyon ideiglenes biztosítási eljárásról, a 15. szakasz a 
nem peres eljárásról szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásról, a ló .  szakasz 
a rehabilitálásról szóló végzés tartalmáról, a 17. szakasz a másodfokú eljárásról, a 18. 
szakasz a jogerős rehabilitálási végzés kihirdetésről, a 19 szakasz felsorolja a rehabili
tált személyeknek a 2. szakaszban már említett jogait. A 20. szakasz pedig az egyéb 
személyek (gyermekek) jogait rendezi, akiknek joguk van az egészségbiztosításra és 
ezzel kapcsolatos más jogokra, valamint a rehabilitálási kárpótlásra.

A 21. szakasz, külön szolgálati időként (kétszeres terjedelemben) elismeri a reha
bilitált személy fogságban töltött idejét, valamint két szolgálati év terjedelemben el
ismeri a szabadságvesztés utáni munkanélküliséget. Ezeknek a személyeknek — a 22. 
szakasz alapján -  havi pénzbeli térítményre is joguk van, éspedig „az előző évi köztár
sasági átlagfizetés 50%-ának összegében, amennyiben legalább nyolc külön szolgála
ti év lett nekik elismerve”.



A 23. szakasz a rehabilitált személyek egészségügyi biztosításra való jogát rendezi.
A 24. szakasz az elkobzott vagyon visszaadását, illetve a kárpótlást rendezi, ami az 

elvett vagyon visszaadásáról szóló törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban 
történik.

A 25. szakasz szerint a rehabilitált személynek anyagi és erkölcsi kártérítésre van 
joga, „a kötelmi viszonyokat rendező törvénnyel összhangban”.

A kárpótlási kérelmet az erre a célra alakulandó bizottsághoz kell beterjeszteni (26. 
és 27. szakasz), amelynek „összetételét és munkáját az igazságügy-miniszter fogja (egy 
harmadik jogszabállyal -  B. A. megj.) rendezni”.

A 28. szakasz a kérelmek és a jogerős végzések egységes nyilvántartásának felállítá
sára vonatkozik, a 29-től 32-ig terjedő szakaszok pedig az átmenti rendelkezéseket 
tartalmazzák: A már folyamatban lévő rehabilitálási eljárásokat a jelenleg hatályos 
törvénnyel összhangban kell lefolytatni. A már rehabilitált személyek jogaikat az új 
törvény alapján valósíthatják meg. A jogerősen elutasított rehabilitálási kérelem nem 
akadályozza az új törvény szerinti kérelem benyújtását.

A javaslat szerint az új rehabilitálási törvény a Hivatalos Közlönyben való megje
lenésétől számított nyolcadik napon lép életbe (vagyis várhatóan néhány nappal ok
tóber 12. előtt).

*  *  *

Szerbiának lesz tehát — a dolgok jelenlegi állása szerint -  új rehabilitálási törvé
nye. Ezt a törvényt pedig a vagyon-visszaszármaztatási, valamint kárpótlási törvény
nyel összefüggésben kell vizsgálni. A rehabilitálás ugyanis -  a javaslatok szerint -  el
engedhetetlen feltétele a vagyon-visszaszármaztatásnak, vagyis csak azok a személyek 
(illetve örököseik) számíthatnak az elkobzott vagyonukra, akik esetében már megtör
tént a jogerős rehabilitáció.

Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2003. február 28-án határozatot fo
gadott el a kollektív bűnösség eltörléséről (VAT Hivatalos Lapjának 2003. március 
24-i 5. száma). A szerb állam azonban -  a felszólítások ellenére -  mindeddig hivata
losan nem ítélte el az 1944/45-ös délvidéki vérengzést, nem törölte a vajdasági ma
gyarokra a mai napig fenntartott „kollektív bűnösséget” és koholt vádakat, nem biz
tosította az áldozatoknak kijáró végtisztesség és a méltó megemlékezés jogát, az ese
mények tudományos feltárását, és jóvátételt sem nyújtott a károsultaknak, illetve 
utódaiknak. Az elkobzott vagyon sem került visszaszármaztatásra. A vagyon-vissza
származtatási és kárpótlási törvény -  a javaslat szövege szerint -  csak az 1945. április 
9-e után elkobzott vagyon visszaszármaztatását rendezi. A kollektív bűnösség elvének 
törlését egyik javaslat sem említi, habár jó alkalom lett volna most a történelmi igaz
ságtételre. A két törvényjavaslat azonban ellehetetleníti a vajdasági magyaroktól az 
említett időpont előtt elkobzott vagyon visszaszármaztatását és a jóvátételt is. Hogy



a törvényjavaslatokkal kapcsolatos parlamenti vita alatt a Vajdasági Magyar Szövet
ség (VMSZ) képviselőinek sikerül-e ezen valamint változtatni, rövidesen megtudjuk.

2011. szeptember 20. Végéhez közeledik Teleki Júlia és családja rehabilitációs eljá
rása az Újvidéki Bíróságon. A ma délelőtti meghallgatást követően a háromtagú tes
tület döntéséről 30 napon belül értesítenie kell a 1945 januárjában Csúrogról elül
dözött és kollektív bűnössé nyilvánított család egyetlen élő tagját. Teleki Júlia biza
kodással távozott mai tárgyalásáról remélve, hogy végre leveszik róla és családjáról a 
kollektív bűnösség bélyegét, mert egy évesen nem követhetett el háborús bűnöket.74

2011. szeptember 22. „Ami jó: a VMSZ?5 az utolsó pillanatban -  a VMDP76 által 
összehívott ötpárti tanácskozás elé vágva megnyitotta a köztulajdonra vonatkozó, va
lamint a vagyon-visszaszolgáltatást és a rehabilitációt célzó -  a vajdasági magyarság 
igényeire nézve egyértelműen káros -  szerbiai törvénytervezetek körüli dilemmákat. 
Jóllehet jelenleg nincs olyan papírra vetett jogszabály-tervezet, amely egyértelművé 
tenné, hogy a vajdasági magyarok kollektív bűnösségének elvét kiiktatják a szerb jog
rendszerből, s arra sincs garancia, hogy a 44/45-ös ártatlan áldozatok anyagi köve
teléseik benyújtás előtt nem kényszerülnek személyre szóló rehabilitációs eljárásra, a 
VMSZ képviselői egyelőre jól küzdenek. De, hátra van még a szavazás. S a VMSZ 
ekkor szokta feladni követeléseit.

Jelenleg a vajdasági magyarságnak nem érdeke, hogy VMSZ képviselői megszavaz
zák e törvényeket. Hogy mit döntenek, majd meglátjuk.”77

2011. szeptember 24. A vagyon-visszaszármaztatásról szóló törvény javaslatából még
sem iktatják ki a kollektív bűnösség elvét. Néhány nappal ezelőtt még úgy tűnt, hogy 
a vajdasági magyarok ebben a témában fellélegezhetnek, csütörtökön éjszaka azonban 
nagyot fordult a kocka. A szerb kormány visszavonta a parlamenti eljárásból azt az in
dítványt, amellyel érdemben a Vajdasági Magyar Szövetségnek a kollektív bűnösség el
törlésére vonatkozó módosítási indítványa került volna beírásra a szóban forgó törvény- 
javaslatba, nyilatkozta Varga László, a párt köztársasági parlamenti képviselője.

Kérdésünkre, hogy adott-e bárki is magyarázatot a kormányból erre a váratlan 
pálfordulásra, Varga László a következőket foglalta össze: „A kormány semmiféle

74 M. A. -  M. Sz. M.: Végéhez közeledik Teleki Júlia rehabilitációs eljárása, http://www.vajma.info/ 
cikk/vajdasag/12352/Vegehez-kozeledik-Teleki-Julia-rehabilitacios-eljarasa.html, 2011. szeptember 
20. [21:02]

75 Rövidítés. Vajdasági Magyar Szövetség
76 Rövidítés. Vajdasági Magyar Demokrata Párt.
77 Illeszkednek majd a NER-be? Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, IX. évf. 209. szám, 

2011. szeptember 22.
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magyarázatot nem adott. Bozidar Delic integrációs kormányalelnök annyit mon
dott pénteken, a parlamentben, hogy a kormányt a köztársasági képviselőház választ
ja meg, és mivel a képviselőházban többség kell a törvények elfogadásához, ezért visz- 
szavonták a szóban forgó módosítási indítványt. Ez azért abszurd, mert az elmúlt né
hány évben több száz példa bizonyította, hogy Szerbiában igazából a kormány moz
gatja a parlamentet, és nem fordítva. Valójában arról van szó, hogy a szerbiai társa
dalom 2011-ben nem érett még meg arra, hogy megértse: a kollektív bűnösség eltör- 
lendő jogintézmény. Az általános vita és a részletes parlamenti vita során a Liberális 
Demokrata Párttal, a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával, a kormányalelnökkel, vagy 
bárkivel folytatott „eszmecserék” alapján egyedül ezt a következtetést tudom levon
ni. A folyosói megnyilvánulások pedig nagyjából úgy szólnak, hogy a győztesek írják 
a történelmet” mondta Varga.

A beszélgetésből kiderült, hogy az LDP (Liberalno-demokratska partija -  LDP/Libe- 
rális Demokrata Párt) előre bejelentett „segítőkészsége” miatt a parlamentben a VMSZ 
négy képviselője már nem valószínű, hogy megbuktathatja a törvényjavaslatot, ezért 
marad az Alkotmánybíróság. A VMSZ meg van róla győződve, hogy a kollektív bűnös
ségre vonatkozó rendelkezés alkotmányellenes és ellentétes az európai mércékkel, érté
kekkel, illetve jogelvekkel, hangsúlyozta Varga, valamint hozzátette, hogy ezt mindenfé
leképpen megpróbálják bebizonyítani, ezért fordulnak majd az Alkotmánybírósághoz.78

2011. október 8. „Az újvidéki bíróság rehabilitálta a Csúrogról elüldözött Teleki Jú 
lia békeharcost és családját. Az elsők között adta be a kérelmet, 2006-ban, amikor 
megszületett az erre vonatkozó törvény. Amellett, hogy éveket várt a bírósági meg
hallgatásra, csak többszöri idézés után hozta meg végleges döntését a háromtagú bí
rói testület. A ma postai úton kézbesített 4 oldalas bírósági végzés Teleki Júlia vallo
mását is tartalmazza, amikor 1944 őszén tíz hónapos korában Tito partizánjai elhur
colták édesapját.”79

2011. október 13. Gál Kinga, európai parlamenti képviselő (Magyarország, PPE) 
írásbeli választ igénylő (két) kérdést tett fel az Európai Bizottság számára (az eljárási 
szabályzat 117. cikke) Szerbia tagjelöltségével kapcsolatban a vagyon-visszaszármaz- 
tatási törvény tükrében:

„Az Európai Bizottság idén október folyamán adja ki jelentését arról, hogy Szerbia 
még idén elnyeri-e a tagjelölt státuszt. Füle biztos úr szeptember közepén találkozott

78 Pesevszki Evelyn: Mégsem törlik el a kollektív bűnösséget, http://www.magyarszo.com/ 
hu/201 l_09_24/kozelet/44704/M%C3%A9gsem-t%C3%B6rlik-el-a-kollekt%C3%ADv- 
b%C5%Bln%C3%B6ss%C3%A9get.htm. Magyar Szó, 2011. szeptember 24. [04:43]

79 Muci Attila: Rehabilitálták Teleki Júliát és családját, http://www.vajma.info/cikk/tukor/4444/ 
Rehabilitaltak-Teleki-Juliat-es-csaladjat.html, 2011. október 7. [20:33]
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a szerb miniszterelnök-helyettessel. A találkozót követően kiemelte, az Európai Unió 
többek között elvárja, hogy Szerbia mihamarabb fogadja el a vagyon-visszaszármaz- 
tatásról és kárpótlásról szóló törvényt.

A szerb parlament szeptember végén fogadta el a vagyon-visszaszármaztatási és kár
pótlási törvényt, amelyet a köztársasági elnök október elején írt alá. A törvény 2011. 
október 6-án lép életbe.

Az elfogadott jogszabály súlyosan sérti a kollektív bűnösségi tilalmának elvét, sem
mibe véve az egyéni felelősség elvét, és így sérti az Európai Unió alapelveit is. Az el
fogadott vagyon-visszaszármaztatási törvény ugyanis a második világháború történé
seivel kapcsolatban törvényerőre emeli a kollektív bűnösség elvét. A törvény 5. sza
kasza alapján nem jogosult a vagyon-visszaszármaztatásra az a személy (és örökösei), 
aki a Szerbia területén állomásozó megszálló erő tagjaként részt vett a második vi
lágháborúban, függetlenül attól, hogy megállapítható-e esetében bármilyen egyéni 
büntetőjogi felelősség. Ezzel a megoldással a vagyon-visszaszármaztatás folyamatá
ból kizárásra kerülnek Szerbia azon állampolgárai is, akiket akaratuk ellenére, erő
szakkal kényszerítettek arra, hogy a katonai behívót teljesítve váljanak a megszálló 
erők tagjaivá; még abban az esetben is, ha a bíróság előtt lefolytatott rehabilitációs 
eljárásban bizonyították ártatlanságukat. Mindennek következtében a vajdasági ma
gyarság a kollektív bűnösség elve alapján a törvény hatályán kívül kerül. A Vajdasá
gi Magyar Szövetség (VMSZ) az Alkotmánybírósághoz fordult, hogy kérje a kollek
tív bűnösség elvét megerősítő jogszabály alkotmányossági felülvizsgálatát és hatályon 
kívül helyezését.

1. Figyelembe véve, hogy a koppenhágai kritériumok a nemzeti kisebbségek jogai
nak tiszteletben tartására is vonatkoznak, kíván-e az Európai Bizottság utalásokat 
megfogalmazni az októberben kiadandó Szerbia-jelentésében a törvény diszkri
minatív jellegéről?

2. Kíván-e lépéseket tenni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy még a tag
jelölt státus decemberi odaítélése előtt módosításra kerüljön a kollektív bűnösség 
elvét is kimondó törvény?80

Gál Kinga

80 (Európai) parlamenti kérdések (E-009141/2011):
http ://w w w .europarl.europa.eu /sides/getD oc.do?pubR ef=-//EP //T E X T +W Q +E -2011- 
009141+0+DOC+XML+V0//HU Stefan Füle válaszát lásd 2011. november 24-e alatt.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2011-


20 11 . október 20. Újvidék
Marad a törvény -  marad a kollektív bűnösség81

Gondolatok a Tadic-Pásztor találkozóról

Sok a politikai homály és a kérdőjel Boris Tadic köztársasági elnök és Pásztor István, 
a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének hétfői (október 17-i) belgrádi tár
gyalásai körül. A találkozóról Pásztor sajtótájékoztatón számolt be kedden.

„Hamarosan újra parlamenti eljárásba kerül a rehabilitációról szóló törvény, amely 
egy teljesen új, átfogó jogszabály lesz. E törvényben lehetne szabályozni, hogy ki szá
mít a megszálló erők tagjának, és aki emiatt kizárható lehetne az egyéni felelősség és a 
bűnelkövetés bírósági bizonyítási kötelezettsége alapján a vagyon-visszaszármazta- 
tásból. Ez a megoldás kizárná a kollektív bűnösséget” magyarázta a VMSZ elnöke. 
Pásztor szavai szerint a politikai értelemben történt megállapodáson túl megte
kinthette (sic!) a jogszabály szövegének javaslatát. Mint megjegyezte, a jogszabály 
szövege a VMSZ számára alapként elfogadható azzal, hogy egy-két olyan pontosí
tást eszközölnélek, amellyel egyértelművé tennék a rendelkezéseket.

Törvényt törvénnyel
A VMSZ elnökének szavaiból az derül ki, hogy az október 6-án (éppen a magyarság 
gyásznapján) hatályba lépett szerb vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény
nek a vajdasági magyarok és az anyaország számára is elfogadhatatlan 5. szakasza 3. 
bekezdésének 3. pontját a rehabilitációról szóló törvénnyel „szabályoznák”. Ennek a 
pontnak a rendelkezése szerint a vagyon-visszaszármaztatásra illetve kárpótlásra nem 
jogosult „az a személy, aki a második világháború alatt a Szerbia Köztársaság terüle
tén tevékenykedő megszálló erők tagja volt és annak örökösei”.

Ezt a rendelkezést a vajdasági magyarság és a magyarországi hivatalos politika is úgy 
ítélte meg, hogy a törvénybe bekerült a kollektív bűnösség elve és ezt elfogadhatat
lannak tartja. A megfogalmazással a szerb szkupstina újranyitotta ezt a II. világhábo
rú örökségéből származó nagyon kényes kérdést, illetve most már hatályos törvény 
szintjén sugalmazza a magyarok kollektív bűnösségét. A törvénnyel azonban van egy 
másik baj is, amit a politikusok nem említenek: az első törvényszakasz a vagyon-vis- 
szaszármaztatásból és a kárpótlásból teljesen kizárta azokat a vajdasági magyarokat, 
németeket és zsidókat is, akiket a vagyonuktól 1945. március 9. előtt fosztottak meg. 
Ezért ez az időpont nem fogadható el, mivel a vagyonelkobzások legnagyobb része 
éppen ezt a napot megelőzően történt meg.

81 http://www.mrm.rs/aktualis/609-szerb-csiki-csuki-mi-lesz-a-karpotlasra-varo-delvideki-magyarok-sorsa,
2011. október 21. [11:39] és Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, IX. évf. 236. szám, 2011. 
október 22.

http://www.mrm.rs/aktualis/609-szerb-csiki-csuki-mi-lesz-a-karpotlasra-varo-delvideki-magyarok-sorsa


Ez a szakasz egyébként ellentétben van a jelenleg hatályos (2006. április 17-én el
fogadott) rehabilitálási törvénnyel, amely 1941. április 6-ában határozta meg azt az 
időpontot, amelytől a törvény hatályba lépéséig (2006. április 25. -  B. A. megj.) le
het kérni a rehabilitációt. A vagyon-visszaszármaztatási törvény viszont csak az 1945. 
április 9-e után elvett vagyonra vonatkozik. így jelenleg, ha valakit rehabilitálnak 
nem biztos, hogy az elvett vagyonra is jogosult, ami számos, a vagyonától megfosz
tott magyart, zsidót, németet és szerbet is hátrányosan érint.

„Körvonalazódó megoldások”
A Tadic-Pásztor-tárgyalást követően, amelyen elvi megállapodás született, hogy mi
lyen irányban lehet megoldani a kollektív bűnösség elvét a vagyon-visszaszármaztatá
si törvény vonatkozásában, már szerdán (október 19-én -  B. A. megj.) sor került egy 
megbeszélésre a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselői és az igazságügyi 
minisztérium munkatársai között. A szerb kormány a jövő hét folyamán tervezi el
fogadni a rehabilitációról szóló törvénytervezetet, amelyet november második heté
ben tárgyalna meg a Szerbiai Képviselőház -  nyilatkozta Varga László, a VMSZ par
lamenti képviselője a Magyar Szónak, a Magyar Nemzeti Tanács napilapjának.

„Egy olyan megoldás kezd körvonalazódni, amelynek lényege, hogy az, aki a máso
dik világháború során az úgynevezett megszálló erők kötelékében szolgált, nem záró
dik ki a vagyon-visszaszármaztatás folyamatából. Azon személyek, akik ezekben a ka
tonai egységekben szolgáltak, és emiatt a második világháború után semmiféle elma
rasztaló döntés, bírósági ítélet, vagy közigazgatási döntés nem született ellenük, azok 
minden korlátozás nélkül benyújthatják majd a vagyon-visszaszármaztatási kérelmü
ket” mondta Varga.

Slobodan Hornén igazságügyi államtitkár szerdán (október 19-én -  B. A. megj.) 
a B92-nek elmondta, hogy már megegyezés történt a rehabilitálási törvény megvál
toztatásáról, ami lehetővé teszi, hogy a magyaroknak is visszaadják a(z elvett -  B. A. 
megj.) vagyont -  olvasható a B92 honlapján. A Homennel és munkatársaival foly
tatott tárgyalásokban Pásztor Bálint és Varga László, a VMSZ parlamenti képvise
lői vettek részt. Nem hallgatható el, hogy a VMSZ ismét a többi magyar párttal 
és közösséggel való tanácskozás nélkül — bólint (ott) rá a kormány javaslataira. Még 
Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete is, aki részt vett a B92 Két tűz 
között című szerdai élő adásában, a műsorban értesült az egyezségről. Ezért feltétle
nül szükséges a rehabilitálási törvényjavaslat módosításainak nyilvánosságra hozatala, 
még mielőtt a szerb kormány véglegesítené azokat.

Jogi csűrés-csavarás
Az eddig jelek szerint Szerbiában nincsen készség a vagyon-visszaszármaztatási és kár
pótlási törvény olyan irányú megváltoztatására, hogy a kisebbségeknek is megfeleljen.



Boris Tadic köztársasági elnök -  miután az Európai Bizottság a magyar kormány tu
domására hozta, hogy kedvezően tekint a szerb restitúciós törvényre -  simán aláírta 
a vitatott rendelkezéseket tartalmazó jogszabályt.

A VMSZ és a szerb kormány között most a kulisszák mögött folynak a tárgyalások, 
hogy kiutat találjanak a mindkét fél, sőt Magyarország számára is kellemetlen hely
zetből, amely országot az EU-ban úgy ismernek, mint „Szerbia ügyvédjét”.

Az eddigi nyilatkozatok azonban nem túl sok derűlátásra adnak okot. Jogilag 
ugyanis tarthatatlan, hogy egy törvényt egy másik törvénnyel „pontosítanak”, „ma
gyaráznak” vagy „változtatnak” meg. A vagyon-visszaszármaztatási törvény ugyanis 
csak magának a törvények a módosításával változtatható meg. Semmilyen más jogi 
csűrés-csavarás nem cseréli fel a vagyon-visszaszármaztatás kezdetének idejét és nem 
iktatja ki a kollektív bűnösség elvét ebből a jogszabályból. Vagyis: ha ez a törvény 
nem változik, a kollektív bűnösség is marad.

Magyarországi politikusok már bejelentették: „ami a vajdasági magyarság számára 
elfogadható lesz, az nagy valószínűséggel elfogadható lesz a számukra is”. Most még 
csak az a kérdés, hogy a vajdasági magyarság számára megfelel-e az, amit a VMSZ el
fogad?

2011. október 28. A Szerb Kormány elfogadta a rehabilitációs törvény javaslatát.82

2011. október 30. A megbékélés és a megbocsájtás fájdalmas folyamatát elősegítő 
üzenete van annak, hogy először jelentek meg és koszorúztak a Razzia 1942 Emlék
társaság (Memorialno drustvo yyRacija 1942”)  képviselői Csúrogon a volt sintérgödör- 
nél, ahol elföldelték az 1944 őszén ártatlanul kivégzett helyi és környékbeli magya
rokat.83

2011. október 31. A rehabilitációs törvényjavaslat felkerült a Szerb Népképviselő
ház honlapjára,84 az eljárásba került törvényjavaslatok között (az első helyen). A kor
mány javasolta, hogy a parlament „sürgősségi eljárással” fogadja el az új jogszabályt.

A új Rehabilitálási Törvény javaslata nagy érdeklődésre számíthat, miután a Va
gyon-visszaszármaztatási és Kárpótlási Törvény éles vitát váltott ki, mivel csak az 
1945. március 9-e után elkobzott vagyon visszaszármaztatását látja elő, és mert -  
számos belföldi és Magyarország hivatalos véleménye szerint is -  a törvény 5. sza
kasza 3. bekezdésének 3. pontja a kollektív bűnösség elvét sugalmazza. Az elvett

82 A VMSZ üdvözli, hogy a kormány elfogadta a rehabilitációs törvényjavaslatot. http://www. 
vajma.info/cikk/vajdasag/12526/A-VMSZ-udvozli—hogy-a-kormany-elfogadta-a-rehabilitacios- 
torvenyjavaslatot.html, 2011. október 29. [17:57]

83 Stanyó, lásd a 36-os alatt.
84 http://www.parlament.rs/akti/zakoni-u-proceduri/zakoni-u-proceduri.1037.html
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vagyon-visszaszármaztatásra illetve kárpótlásra -  a törvény említett szakasza szerint
-  nem jogosult „az a személy, aki a második világháború alatt a Szerbia Köztársaság 
területén tevékenykedő megszálló erők tagja volt és annak örökösei”.

20 11 . november 1 . Temerinben 2011. november 1-jén délután, a Nyugati teme
tő nagy tömegsírja előtt katolikus szertartás keretében sok-sok résztvevő jelenlétében 
felavatták azokat a márványtáblákat (a felvételen), amelyekre a tömegsírban és más 
helyeken nyugvó ártatlan áldozatok nevét vésték. A megemlékezés kezdetén Csorba 
Béla arról számolt be a megjelenteknek, hogy milyen körülmények között került sor 
az emléktáblák felállítására.

Megemlékező beszédében Ternovácz István újságíró többek között ezeket mond
ta: „A hat márványtábla tanúsága szerint az 1944-45-ben bevonuló partizánok 273 
temerini magyart és németet vertek agyon, lőttek tömegsírba vagy pusztítottak el 
más módon, például kiéheztetéssel a járeki halál táborban, melyet csak 1946 áprilisá
ban számoltak fel. A járeki áldozatok neve a hatodik kőtáblán olvasható. Az első ötre 
237 helybéli áldozat neve került fel, három nőé és 234 férfié, akiket az 1944. októ
ber 27-ét követő napoktól kezdődően öltek meg. Ez a lista azonban nem végleges. 
Nem is lehet, hiszen 21 évvel az egypártrendszer bukása és 13 évvel a Milosevic me
nesztésével fémjelzett politikai félfordulat után még mindig akadályokba ütközik a 
tényfeltárás.85

2011. november 2. A vagyon-visszaszármaztatásáról szóló törvénynek semmi köze nem 
lehet a háborús bűntettekhez, vagy a rehabilitációs törvényhez. Ezen törvények össze- 
zagyválása csupán politikai manipuláció, főként a magyar és a német nemzetiségű em
berekkel szemben. A cél nem más, mint a kollektív bűnösség elvének átmentése, népek, 
nemzetek megbélyegzése, aminek leple alatt véglegesítik az igazságtalan vagyonfosztást
-  olvasható a délvidéki Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) Az ártatlanok védelmében c. 
közleményében a szerbiai restitúciós és rehabilitációs törvénnyel kapcsolatban.

A MPSZ szerint, az alábbi elveket kell alkalmazni szabályozások kidolgozása során:
1. A restitúciós törvény nem tartalmazhat megkülönböztetést semmilyen alapon. 

A vagyon sérthetetlen.
2. A szerb állam nyilvánítsa ki a kollektív bűnösség elvének és az 1944/45-ben 

meghurcolt, kivégzett emberekkel szemben, igazságos és méltányos eljárás nél
kül meghozott ítéletek semmisségét.

3. A szerb állam mondja ki, hogy az 1944/45-ös megtorlás háborús bűn volt, és 
kérjen bocsánatot az ártatlanul kivégzett, meghurcolt személyektől, családjaik
tól és kártalanítsa azokat.

85 Góbor Béla: Akadálymentes tényfeltárást! Magyar Szó, 2011. november 2. 12.



4. Kivétel nélkül, minden dokumentumot hozzáférhetővé kell tenni, amelyek kap
csolatba hozhatóak az 1944/45-ös tömeggyilkosságokkal.

5. Ki kell vizsgálni minden háborús bűntettet, így a partizánok és a bírák háborús 
bűntetteit is.

6. A háborús bűnök soha nem évülnek el és a felelősségre vonás alól senki sem le
het kivételezett.86

20 11 . november 4. Továbbra is a kollektív bűnösség elvét sugallja a rehabilitálási 
törvény, nyilatkozta Csonka Áron, a VMDK elnöke. A politikus szerint a javasolt tör
vény szakaszai tartalmaznak olyan megfogalmazásokat, amelyek a vagyon-visszaszár- 
maztatási és kárpótlási törvény kollektív bűnösséget sugalló tételeinek átfogalmazása, 
és az továbbra is kizárhat olyan rétegeket, amelyeket megilletnének mind a rehabili
táláshoz, mind a restitúcióhoz való jogok.

Amit konkrétan kifogásolunk, az az első szakasz utolsó előtti bekezdése, amely azt 
mondja ki, hogy a rehabilitálásra nem jogosultak azok a személyek, akik a második 
világháború alatt Szerbia Köztársaság területén fegyveres összetűzésekben a megszál
ló fegyveres erők és a quisling egységek tagjaiként életüket vesztették. Magyar vonat
kozásban, gyakorlatilag ez a megfogalmazás azt jelenti, hogy mindazok a személyek, 
akiket behívtak a honvédségbe, vagy más katonai egységekbe a mai Szerbia területén, 
és harcokban életüket vesztették, nem jogosultak rehabilitálásra, és ennél fogva kár
pótlásra, vagyon-visszaszármaztatásra sem -  hangoztatta Csonka, majd felszólította 
a VMSZ parlamenti képviselőit, hogy „módosító beadványon keresztül, kérjék ezen 
szakasz javítását, átfogalmazását”.

Van még egy olyan momentum a rehabilitálási törvényben, amelyet kifogásolunk. 
A második szakasznak tulajdonképpen kapocsnak kellene lennie a két törvény kö
zött, és arra lenne hivatott, hogy kiiktassa a magyarság kollektív bűnösségét sugal
ló, a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény 5. szakasza 3. bekezdésének 3. 
pontjában foglaltakat, illetve, hogy pontosítsa, kit tart a törvény „a megszálló erők
höz tartozóknak”. Mivel igen vitatható, hogyan lehet egy törvényt egy másik törvény
nyel pontosítani, és a vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény említett sza
kasza továbbra is hatályban maradt, ezért félő, hogy ez az összehangolatlanság a gya
korlatban különböző értelmezésekre adhat lehetőséget. Ezért jobb megoldás lenne az 
előbb említett rendelkezés törlése a restitúciós törvényből87 -  nyilatkozta Csonka.

86 http://www.mpsz.net/index.php?option=com_contentöíview=article&id=512:a-delvideki-mpsz- 
koezlemenye-a-szerbiai-restitu, 2011. november 02. [18:57], vagy
http://bozokiantal.blogspot.rs/2011/ll/az-artatlanok-vedelmeben.html, 2011. november 3. [8:28]

87 Pál Zsófia: VMDK: Össze kell hangolni a rehabilitációs és a restitúciós törvényt. http://www.vajma. 
info/cikk/vajdasag/12554/VMDK-Ossze-kell-hangolni-a-rehabilitacios-es-a-restitucios-torvenyt. 
html, 2011. november 4. [14:57]

http://www.mpsz.net/index.php?option=com_content%c3%b6%c3%adview=article&id=512:a-delvideki-mpsz-
http://bozokiantal.blogspot.rs/2011/ll/az-artatlanok-vedelmeben.html
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2011. november 5. „Kiváló az együttműködésünk Pók Attilává a Magyar Tudomá
nyos Akadémia Történettudományi Intézetének az igazgatóhelyettesével, és Glatz Fe
rencet a bizottság magyarországi elnökével. Az együttműködésnek köszönhetően si
került elmozdulni a vagyon-visszaszármaztatási törvény körül kialakult patthelyzetből 
is, így új rehabilitációs törvény születik majd, ezen már gyorsított eljárásban dolgoz
nak. Ennek a jogszabálynak köszönhetően nem lehet bűnösnek tekinteni majd példá
ul azokat a bácskaiakat, akiket a második világháborúban a magyar hadsereg mozgósí
tott, és tegyük fel az orosz frontra kerültek. Ezek az emberek nem tehettek erről, és sem
miféle felelősség sem terhelheti őket a történtek miatt. Téves lenne manapság a kollek
tív bűnösség elvét alkalmazni. A második világháború alatt az akkori AVNOJ-vezetőség 
a bánáti németeket kollektív bűnösökké nyilvánította, s emiatt csupán azok esetében 
mondják ki, hogy ártatlanok, akik bebizonyítják, hogy nem bűnösek. A magyarokkal 
kapcsolatban azonban nem született ilyen. Ha az 1944 és 1945 közötti hatalom valahol 
egy szép kastélyra vagy birtokra talált, kész volt arra, hogy a tulajdonost megbélyegezze, 
ellenséggé nyilvánítsa, kivégezze, és elkobozza a vagyonát” nyilatkozta a Magyar Szónak 
Vojislav Stanovcic, a magyar-szerb államközi vegyes bizottság szerb részének vezetője.88

2011. november 8. Varga László, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselő
je a politikum és a civil szféra összefogását sürgeti annak érdekében, hogy a rehabili
tációról szóló új szerbiai törvény hamarosan várható elfogadása után az érintetteket 
tömegesen rehabilitálhassák. A VMSZ belgrádi parlamenti képviselője a Kossuth Rá
dió Határok nélkül műsorának elmondta: ha megszületik a törvény, kollektív rehabi
litációs eljárást terveznek indítani. Ez azt jelenti, hogy ne egyesével, hanem több tíz 
kérelmet egyidejűleg beadva próbálják meg az eljárásokat végigcsinálni.89

20 11 . november 1 1 . Újvidék Magyarországi civilszervezetek memorandumban hívták 
fel a figyelmet, hogy „a szerb kormány kapcsolt törvényekre vonatkozó, szóbeli, utólag 
számon nem kérhető ígéretei, amelyek a parlamenti szavazás előtt, az utolsó pillanatban 
is visszavonhatóak, a legnagyobb óvatosságra kell, hogy intsenek bennünket. A politi
kai és gazdasági rehabilitáció és a jogos kárpódás elmaradásának összekapcsolása ugyan
is végzetes lehet, a többségében a mélyszegénység küszöbére taszított, vagyonuktól meg
fosztott szerbiai magyar közösség és a Szerbiából már elüldözött, kitelepült magyar csa
ládok számára is.”90

88 Halász Gyula: lassú víz partot most: Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/hu/2011_ll_06/ 
kozelet/46839/Lass%C3%BA-v%C3%ADz-partot-mos.htm, 2013. november 6. [10:22]. A lap 
nyomtatott változatába ez a szöveg nem került be.

89 Ternovácz István: Kollektív bűnösség után kollektív rehabilitálás Szerbiában?
Kossuth Rádió, Határok nélkül, http://erdely.ma/tarsmagyarsag.php?id= 103640,

90 Vigyázó szemeteket most a délvidéki magyarokra vessétek (Magyarországi Civil Szervezetek
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Eltérő értelmezések
yyKollektiv rehabilitációs eljárás”? 1

A kezdeti felbuzdulás és vita után nagy csend van a 2011. október 6-án hatályba lé
pett vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási, valamint a készülő rehabilitációs tör
vényjavaslat körül. Az utóbbi jogszabály javaslata napokon belül a Képviselőház elé 
kerül. A javaslatról eddig alig szólalt meg valaki a vajdasági magyar politikumból. Pe
dig a vajdasági magyarokat érintő nagyon fontos jogszabályokról van szó. Nehogy túl 
késő legyen...

Varga Lászlóy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselője a politikum és a 
civil szféra összefogását sürgeti annak érdekében, hogy a rehabilitációról szóló új szer
biai törvény hamarosan várható elfogadása után az érintetteket tömegesen rehabili
tálhassák. A VMSZ belgrádi parlamenti képviselője a Kossuth Rádió Határok nélkül 
című műsorának elmondta: ha megszületik a törvény, kollektív rehabilitációs eljárást 
terveznek indítani. Ez azt jelenti, hogy ne egyesével, hanem több tíz kérelmet egyi
dejűleg beadva próbálják meg az eljárásokat végigcsinálni -  olvasható a Kollektív bű
nösség után kollektív rehabilitálás Szerbiában? c. írásban.92

Ki hogyan érti?
A nyilatkozat idézett három mondata részletesebb elemzést érdemel.

Az első mondat önmagában nem érthető. Varga ugyanis nem fejtette ki, hogy „a 
politikum és a civil szféra” milyen értelmű összefogását sürgeti és azt sem, hogyan 
képzeli el annak eredményeként a „tömegesen rehabilitálásokat”. Arra sem kapunk 
választ, hogy miért a törvény elfogadása után fontos „a politikum és a civil szféra” ösz- 
szefogása, de arra sem, hogy a VMSZ és a képviselő úr miért nem korábban sürget
ték „a politikum és a civil szféra” összefogását”. Miért nem kérte ki például Pásztor 
István, a pártelnöke a civil szféra véleményét a rehabilitálási törvényről, mielőtt még 
Boris Tadic köztársasági elnökkel megegyezett a jogszabály módosításáról? És azt sem 
fejtette ki, egyáltalán hogyan járulhat hozzá a civil szféra a „tömegesen rehabilitálá
sokhoz”? Vagy a civil szférára csak akkor van szükség, ha végre kell hajtani a politi
kusok egyezségeit?

A második mondatban egy új kifejezés, a „kollektív rehabilitációs eljárás” kelti fel a 
figyelmet. A mondatból azt is megtudjuk, hogy ilyen eljárást „terveznek indítani”, de 
azt már nem, hogy ki az, aki tervezi. Talán a VMSZ, vagy a képviselő úr? A harmadik

Memoranduma). http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/item/2714-vigy%C3%Al z%C3%B3- 
szemeteket-most-a-d%C3%A9lvid%C3%A9ki-magyarokra-vess%C3%A9tek?tmpl=component&pr 
int=l, 2011. november 11. [21:28] Lásd a Dokumentumok c. részben!

91 http://bozokiantal.blogspot.rs/2011/ll/eltero-ertelmezesek.html, 2011. november 11. [10:10]
92 http://erdely.ma/tarsmagyarsag.php?id= 103640
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mondatból aztán kiviláglik, hogy a „kollektív rehabilitációs” eljárás -  Varga szerint -  
„azt jelenti, hogy ne egyesével, hanem több tíz kérelmet egyidejűleg beadva próbálják 
meg az eljárásokat végigcsinálni”.

Ez az idézet, a jogi félreértések elkerülése érdekében, most újabb vizsgálat tárgya le
het. Mit mondanak erről az elképzelésről a szerb jogszabályok? Lehetséges-e a „kol
lektív rehabilitációs eljárás”?

(...)

Eljárásjogi szabályok
A rehabilitálási kérelem „egyidejű” benyújtása a bíróságnak még nem jelent „kollek
tív rehabilitációs eljárást”. Aki ismeri a szerb bíróságok működését, az tudja, hogy 
(időben) egyidejűleg csak egy keresetet lehet benyújtani. Fizikailag több keresetet is 
át lehet ugyan adni az iktató hivatalnokának, de mindegyik beadvány külön (iktató) 
számot kap, és külön fogják a továbbiakban nyilvántartani. A perek -  esetleges későb
bi -  egyesítésére csak a PÉT már említett szabályai alapján kerülhet sor.

Még ha feltételezzük is, hogy több rehabilitálási pert egyesít a bíróság, akkor is 
mindegyikben külön-külön le kell folytatni az eljárást, ami magába foglalja a kü
lönböző levéltáraktól és intézményektől a folyó üggyel kapcsolatos válaszkérést is. 
így megtörténhet, hogy akinek egyszerűbb az ügye, illetve rövidebb idő alatt elinté
zést nyerhetne, annak is meg kell várni az összes ügy befejezését, az egységes döntés 
meghozatalát. Vagyis hosszabb időbe telik „a kollektív rehabilitációs eljárás”, mintha 
egyedül kérelmezte volna a rehabilitálást.

A rehabilitálási törvényjavaslat 7. szakasza szerint a rehabilitálási keresetet, v. igény 
benyújtására az a személy jogosult, akit „politikai, vallási, nemzeti, vagy ideológia 
okokból életétől, szabadságától vagy más egyéb jogaitól a törvény hatályba lépésé
ig megfosztottak”.

Amennyiben ez a személy már nem él, a rehabilitálását követelheti a házastársa, 
(házasságban és házasságon kívül születet) gyermekei, elődei, gyámjai, testvérei és az 
összes többi törvényes örököse, valamint az a jogi személy, amelynek tagja, illetve ala
pítója volt. A rehabilitálást olyan jogi személy is követelheti, amelynek célkitűzése az 
emberi jogok és szabadságok védelme, azzal, hogy erre az érintett személy, illetve an
nak törvényes örököse írásban felhatalmazza és ezt a hivatalos szerv előtt hitelesíti. A 
rehabilitálási igényt az ügyész is beterjesztheti, olyan esetben, amikor „rendkívül sú
lyosan sérültek a jogállam és az emberi jogok valamint szabadságok általánosan elfo
gadott elvei”. Az ügyészség eljárhatna például a csúrogi, zsablyai és mozsori magya
rok rehabilitálása esetében.

Végezetül: Semmilyen „kollektív rehabilitációs eljárás” nem helyettesítheti a kollektív 
bűnösség elvének törlését. Ezért továbbra is azt kell követelni.



2011. november 15. Hét vajdasági magyar civil szervezet és négy és politikai párt kép
viselői Újvidéken megvitatták a szerb rehabilitációs törvény javaslatát. A tanácsko
zásról kiadott közlemény szerint „a rehabilitációs törvényjavaslat a jelenlegi megfo
galmazásban nem fogadható el. Egyrészt azért, mert a vagyon-visszaszármaztatási és 
kárpótlási (ún. restitúciós) törvény és a rehabilitálási törvényjavaslat egyes rendelke
zései egymással ellentétesek, másrészt azért, mert az utóbbi egyes rendelkezései még 
önmaguk közt is ellentmondóak, és a vajdasági magyarságra nézve hátrányos megol
dásokat tartalmaznak.”

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a rehabilitálási törvényjavaslatról a szerb 
kormánnyal folytatott tárgyalások előtt nem konzultált itteni magyar politikai, civil 
vagy tudományos szervezetekkel. Ezekben a napokban talán örökre eldől, hogyan vi
szonyul Szerbia az 1944-1945-ös vérengzéshez. A rehabilitálási törvény végső meg
szövegezése nemcsak a VMSZ, hanem a magyar kormány felelőssége is -  olvasható 
a közleményben.93

2011. november 17. A bejelentés ellenére nem tartották meg a rehabilitációs tör
vényről szóló parlamenti ülést, ugyanis a Szerb Megújhodási Mozgalom (SPO) kép
viselői bojkottálták az előtte napirenden lévő szavazást -  tudtuk meg Varga Lász
lótól, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselőjétől. Az SZMM azt kö
vetelte, hogy a szerb kormány válaszoljon a Szerb Radikális Párt interpellációjára. 
Belgrád kormányválságot kiáltott, a szavazást pedig november 22-ére halasztották.94

2011. november 18. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Szabadkán 
megtartott sajtótájékoztatóján arról a levélről is beszélt, amelyben a négy másik ma
gyar párt és hét vajdasági magyar civil szervezet a rehabilitációs törvényjavaslat szö
vege, tartalma ellen tiltakozott. Pásztor ezzel kapcsolatban is „több csúsztatásra, a té
nyek, olykor történelmi tények elferdítésére, tájékozatlanságra mutatott rá”. 95

A közlemény 4. pontja a következőképpen hangzik: -  A rehabilitálási törvényjavas
lat kizárhat olyan rétegeket, amelyeket megilletnének mind a rehabilitáláshoz, mind 
a restitúcióhoz való jogok. Kimondja ugyanis, hogy „a rehabilitálásra nem jogosultak 
azok a személyek, akiket a második világháború alatt Szerbia Köztársaság területén 
fegyveres összetűzésekben a megszálló fegyveres erők és a kollaboráns egységek tag
jaiként életüket vesztették”. Magyar vonatkozásban gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy

93 A rehabilitációs törvényjavaslat nem fogadható el. Vajdasági magyar szervezetek közleménye, http:// 
www.vajma.info/cikk/vajdasag/12604/Tobb-vajdasagi-magyar-szervezet-ellenzi-a-rehabilitacios- 
torvenyjavaslat-elfogadasat.html, 2011. november 16. [13:13] Lásd a Dokumentumok c. részben!

94 Diósi Árpád: Kormányváltság fél órára. Magyar Szó, 2011. november 18. 1. és 4.
95 Pesevszki Evelyn: „Folyamatos elégedetlenkedés, acsarkodás”, Magyar Szó, http://www.magyarszo. 

com/hu/2011_1 l_19/kozelet/47569/, 2011. november 19. [03:49].

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12604/Tobb-vajdasagi-magyar-szervezet-ellenzi-a-rehabilitacios-
http://www.magyarszo


mindazok a személyek, akiket behívtak a honvédségbe, vagy más katonai egységek
be a mai Szerbia területén, és harcokban vesztették életüket, nem jogosultak rehabi
litálásra, és ennél fogva kárpótlásra, vagyon-visszaszármaztatásra sem. A szöveg meg
fogalmazóinak illene tudniuk azt, hogy azok az emberek, akiket Vajdaságban soroz
tak be honvédnek, azokat a keleti-frontra vezényelték, de jó lenne tudni azt is, hogy 
a magyar hadseregnek 1941 és 1944 között nem volt egyetlen harci cselekedete sem 
Vajdaságban. Az, aki ezt nem tudja, az ne foglalkozzon a közéletnek ezzel a szférá
jával, mert mérhetetlen károkat okozhat -  mondta Pásztor, majd a közlemény utol
só mondatát is, ahol a szerzők a magyar kormány felelősségére utalnak, felháborító
nak nevezte.96

A rehabilitációs törvényjavaslat szövegét a Trianon Múzeum Alapítvány lefordíttat- 
ta magyar nyelvre.97

20 11 . november 19. A ’44-es ártatlan áldozatoknak állítottak emléket Horgoson.98

2011. november 22. A szerb képviselőház megvitatta a rehabilitációs törvény javas
latát, amit Olivér Dulic területrendezési és környezetvédelmi miniszter indokolt meg.

96 (tor.): Mindenki számoljon el a teljesítményével. http://www.vajma.info/cikk/tukor/4537/Minden- 
ki-szamoljon-el-a-teljesitmenyevel.html, 2011. november 18. [16:52]

97 A törvényjavaslat magyar változata megtalálható a 
http://www.delvidekl944-45.hu/news/472/trvnyjavaslat_a_rehabilitcirl.pdf honlapon.

98 M. M.: Kereszt a csárda mögött. Magyar Szó, 2011. november 21. 1. és 4., vagy http://www. 
magyarszo.com/hu/2011_1 l_21/vajdasag_zenta/47630/, 2011. november 21. [04:00]
A felvétel forrása: http://keskenyut.hU/page/234/art/723/akt/0/html/kereszt-a-csarda-mogott-.html

http://www.vajma.info/cikk/tukor/4537/Minden-
http://www.delvidekl944-45.hu/news/472/trvnyjavaslat_a_rehabilitcirl.pdf
http://www
http://keskenyut.hU/page/234/art/723/akt/0/html/kereszt-a-csarda-mogott-.html


2011. november 23. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Érte
kezlet (Máért) tizedik plenáris ülésén a Parlamentben megtartott beszédében a Vajda
ságra kitérve kiemelte: a belgrádi törvényhozás váratlanul olyan jogfosztó (restitúciós) 
törvényt hozott, amely „kollektive bűnösnek” bélyegezte volna a délvidéki magyarsá
got, kizárva a vagyon-visszaszármaztatás és a kárpótlás lehetőségéből.

Délvidék visszacsatolásakor minden ott élő magyar felnőtt férfi, értelemszerűen a 
magyar honvédség tagja lett, mondta, hozzátéve: elfogadhatatlan, hogy a karon ülő 
csecsemőtől a kilencvenéves aggastyánig mindenkit kizárjanak pusztán azon az ala
pon, hogy egy történelmi esemény részese volt. Hangsúlyozta ugyanakkor, Magyar- 
ország soha nem vitatta, hogy ha valaki háborús bűnt követett el, és ezt törvényes bí
róság megállapította, akkor legyen kizárva a vagyon-visszaszármaztatás és a kárpótlás 
lehetőségéből. Semjén Zsolt közölte, a délvidéki magyarság jogfosztása esetén Ma
gyarország kénytelen lenne megvétózni Szerbia uniós tagjelölti státuszát. 99

• A Szerbiai Képviselőház megvitatta a rehabilitációs törvényjavaslatra benyújtott 
módosítási indítványokat. A parlamenti politikai pártok összesen 60 módosítási in
dítványt nyújtottak be, a szerb kormány ebből hármat fogadott el. Varga Lászlótól, a 
Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője szerint „a három módosítási in
dítvány egyike sem befolyásolja érdemben a törvényjavaslatot, az továbbra is meg
őrizte azon formáját, amely kedvező a vajdasági magyarságra nézve”

„Az egyik módosítási indítvány csupán átfogalmazza, nyelvileg módosítja azt a 
mondatot, amely arról szól, hogy két fajta rehabilitációs eljárás van: törvényi és bí
rósági úton történő. A másik arra a szakaszra vonatkozik, amelyben a nemzeti türel
metlenség keltése miatt elmarasztaltak rehabilitációjáról van szó. Az elfogadott indít
vány értelmében ezeknek az embereknek az esetében akkor is járni fog a törvényi re
habilitáció, ha a nemzeti türelmetlenség keltését nemcsak szóbeli, hanem írásos úton 
is elkövették. A harmadik indítvány pedig arra vonatkozik, hogy az igazságügyi mi
nisztériumnak ne csak a befejezett rehabilitációs eljárásokról kelljen honlapján nyil
vántartást vezetnie, hanem a beadott kérelmekről is. Ez azért kedvező, mert ha vala
ki rendelkezik a rehabilitációs eljárást befolyásoló információval, akkor jó, ha láthat
ja, ki is indított ilyen eljárást” magyarázta Varga. 100

• Ehn József, a Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért közhasznú, civil szerve
zet elnöke „egyáltalán nem látja megnyugtatónak” a rehabilitálási törvényjavaslatot.

Kérdezi: „ 1. A SAS behívókkal kötelezően behívott magyar fiatalok ügyében ki fog
ja eldönteni, hogy a partizánok elleni hadiparancs keretében, katonaként, vagy haza
árulóként vesztette életét?

99 MTI: Semjén Zsolt a vajdasági magyarok kárpótlásának kérdéséről a Máért ülésén. http://www.
vajma.infb/cikk/vajdasag/12629/Semjen-Zsolt-a-vajdasagi-magyarok-karpotlasanak-kerdeserol-a-
Maert-ulesen.html, 2011. november 23. [23:21]

1Q0 Lásd még P. E.: Jó Úton halad a rehabilitáció ügye. Magyar Szó, 2011. november 29., 1. és 4.

http://www


2. 1941-44 között Magyarország nemzetközi egyezmény keretében kapta vissza 
a délvidéki területeit, ezért tisztázandó, kit tekint a törvény megszállónak és az 
azokkal együttműködő hazaárulóknak.

3. A 2. szakasz 1) bek. szerint a népirtás bűnét elkövető Jugoszláv Népfelszabadí
tó Bizottság, illetve az ellenőrzése alatt lévő más szervek és a rögtönítélő Kato
nai Bírósági ítélete már alkalmas lehetne bármely magyar személy háborús bű
nössé nyilvánítására?

4. A törvényes rehabilitációról szóló 5. szakasz 1. bekezdése ellentmond a 2. szakasz
1. bekezdésének, amikor törvényes rehabilitációt ígér az 1. bek. 1. és 2. pontjában 
megjelölt azon személyeknek, „akiknek a jogait és szabadságát e törvény életbe lép
tetésének napjáig bírósági vagy adminisztratív határozat nélkül sértették meg”. A 
fentiek -  álláspontom szerint -  olyan tetszőlegesen értelmezhető, gumi-jogszabály- 
ok, amelyek továbbra is alkalmasak a kisebbségben élő magyar közösség kollektív 
bűnösség alapján történő elmarasztalására, az 1944-45 folyamán, a magyar közös
ség ellen elkövetett bűnök elfedésére, soha meg nem történtté maszatolására. Ezért, 
mind a már megszavazott, vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény, mind a 
rehabilitációs törvény-tervezet a szerbiai magyar nemzeti közösség végleges jogfosz
tását, vagyonvesztését eredményezné, ezért elfogadhatatlan”.101

2011. november 23. A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében konferenciát 
tartottak az 1944-45-ös délvidéki vérengzésekről. Kövér László házelnök fővédnöksé
gével, az Országházban megemlékeztek a kommunizmus délvidéki áldozatairól.

2011. november 29. Várady Tibor akadémikus személyében a VMSZ-nek van ide
ológusa is. Aki ugyan nem használható fel mindenre, de végszükség esetén lehet rá 
számítani. Várady, a magyar TV híradó szerint, Újvidéken nem azt mondta, hogy a 
kollektív bűnösség marad, csak azt, hogy aki két éven belül el akarja indítani a va
gyon-visszaszármaztatási eljárást, annak bizony ebben az időszakban kérni kell a re
habilitációt is. Amennyiben ez a megoldás a rehabilitációs törvényben december 5-én 
esedékes végszavazás után is megmarad, akkor, általában, fenn marad a kollektív bű
nösség elve (ez a restitúciós törvényből következik), de esetenként fel lehet lépni elle
ne. Ez lenne a VMSZ érdeme? -  teszi fel a kérdést Ágoston András.102 
2011 . december 1 . Dr. Zagyva Tibor, Zagyva-Mérey Emma fia, Merey István, az első 
rehabilitált 1944/45-ös magyar áldozat unokája javaslattal fordult a vajdasági magyar 
közélet több szereplőjéhez, hogy közösen, petíció formájában tudassák a nemzetközi

A rehabilitálási törvénytervezet nem megnyugtató, http://bozokiantal.blogspot.rs/2011/ll/ 
rehabilitalasi-torvenytervezet-nem.html, 2011. november 28. [18:07]

102 Ágoston András: A Most -  Híd szindróma és a VMSZ. Vajdasági Magyar Demokrata Párt 
HÍRLEVÉL IX. évf. 269. szám, 2011. december 1.

http://bozokiantal.blogspot.rs/2011/ll/


közvéleménnyel, nem értenek egyet a most ősszel megjelent (elfogadás előtt álló) 
szerb rehabilitációs törvénnyel. „Éljünk a polgári engedetlenség ezen demokratikus 
módszerével, jogi lehetőségével!” -  írja Dr. Zagyva Tibor a médiához is eljuttatott 
levelében, s javasolja, hogy Szerbia csatlakozásának feltétele legyen mindennemű 
diszkriminatív passzus eltörlése ebből a törvényből.103

2011. december 2. Martonyi János, a magyar külügyek irányítója Brüsszelben az 
uniós országok külügyminisztereinek tanácskozása után újságíróknak elmondta: a 
szerb parlament december 5-én szavaz a rehabilitációs törvényről, és „a szerb EU- 
tagjelöltség magyar támogatása ennek a törvénynek a megszavazásától függ, addig a 
tagjelöltség magyar támogatása feltételes. A rehabilitációs törvény orvosolná a koráb
ban elfogadott kárpótlási törvény hibáját, a törvényben ugyanis lényegében a magya
rokat is érintő kollektív bűnösség elvét vették alapul”.104

2011. december 3. Orbán Viktor miniszterelnök és Martonyi János külügyminiszter 
a korábban vitatott szerb rehabilitációs törvényről és Szerbia uniós tagjelölt státuszá
nak lehetőségéről tárgyalt Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 
elnökével Budapesten.

Mint Szijjártó Péten a miniszterelnök szóvivője az MTI-hez eljuttatott közlemé
nyében kifejti, a tárgyaló felek kifejezték reményüket, hogy a hétfői belgrádi parla
menti szavazáson nem változik meg a szerb rehabilitációs törvénytervezet, amely je
lenlegi formájában már nem alkalmazza a kollektív bűnösség elvét. így Magyaror
szágnak sem lesz oka vétót emelni Szerbia EU-tagjelölti státuszának elnyerése el
len -  tették hozzá.105

20 11 . december 4. Talán nem hat meglepetésként, ha azt mondjuk, hogy az Orbán- 
Martonyi-Pásztor megbeszélésről kiadott (december 3-i -  B. A.) közlemény a Vajda
ságban igencsak vegyes fogadtatásban részesült.

„A népet nem lehet leváltani. A népnek végül, leginkább igaza van. Igen, végül. 
Csakhogy most még koránt sincs vége. Annak a folyamatnak semmiképpen, amely a 
valóságban a holnap elfogadásra váró szerbiai rehabilitációs és a már hatályba lépett

103 Zagyva Tibor közös petíciót szervezne a rehabilitációs törvény ügyében, http://www.vajma.info/ 
cikk/vajdasag/12660/Zagyva-Tibor-kozos-peticiot-szervezne-a-rehabilitacios-torveny-ugyeben. 
html, 2011. december 1. [13:27]

104 MTI. Martonyi Szerbia EU-tagjelöltségéről: 
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/13774/Martonyi-Szerbia-EU-tagjeloltsegerol.html, 2011. de
cember 1. [20:09]

105 Orbán Viktor és Martonyi János a VMSZ elnökével tárgyalt, http://www.vajma.info/cikk/ 
vajdasag/12667/Orban-Viktor-es-Martonyi-Janos-a-VMSZ-elnokevel-targyalt.html, 2011. 
december 3. [19:13]
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restitúciós törvény nyomán alakul majd ki” írja Ágoston András a VMDP Hírlevelé
ben, majd hozzáteszi: „Lehet valakinek jó vagy kevésbé jó véleménye Martonyi Já
nosról és Pásztor Istvánról, de Orbán Viktor személye maga a bizonyosság. Ha a ma
gyar miniszterelnök a szóban forgó megbeszélésről kiadott közlemény szerint maga 
is kifejezte reményét, ,hogy a hétfői (december 5-i -  B. A. megj.) belgrádi parlamen
ti szavazáson nem változik meg a szerb rehabilitációs törvénytervezet, amely jelenle
gi formájában már nem alkalmazza a kollektív bűnösség elvét’, akkor nincs okunk 
kételkedni. Nincs, mert ha magyar miniszterelnök kifejezte reményét, ez magában is 
garancia. Szavatosság arra, hogy ha holnap, vagy a későbbi a gyakorlatban félre men
nek a dolgok ő, nem hagyja annyiban” véli Ágoston.106

2011. december 5. „A szerb parlament 121 igenlő, öt nemleges és egy tartózkodó 
szavazattal elfogadta a(z új) rehabilitációs törvényt.107 Eredeti formájában, azaz a vaj
dasági magyarságra nézve nagy jelentőséggel bíró törvényszakaszok módosítása nél
kül fogadta el a köztársasági képviselőház a rehabilitációról szóló törvényt. A jogsza
bály, úgymond, helyre teszi a vagyon-visszaszármaztatási törvény elfogadásával ejtett 
csorbát, magyarán: megszünteti a kollektív bűnösség elvét, mely felelősnek bélyeg
zett meg minden olyan személyt, aki a második világháború során a megszálló erők 
oldalán harcolt, függetlenül attól, hogy elkövetett-e háborús bűnöket vagy sem. Az 
elfogadott jogszabály mindenki számára lehetővé teszi a restitúciós folyamatban való 
részvételt, amennyiben nem követett el ilyen bűnöket. Amennyiben nincs erről szó
ló ítélet, az illető jogosult a vagyon-visszaszármaztatásra, még ha tagja is volt a há
borúban a megszálló erőknek, s akkor is, ha önszántából csatlakozott ahhoz.” írja a 
Magyar Szó.108

„A megszavazott jogszabály tartalmazza a VMSZ és az igazságügyi minisztérium 
közötti megállapodás minden részletét. Szavatolja, hogy bárki, aki politikai, ide
ológiai, vallási vagy nemzeti alapon jogsérelmet szenvedett el -  legyen szó arról, 
hogy életét vesztette, vagy arról, hogy szabadságától fosztották meg a fenti okok
nál fogva -  megállapíttathassa e jogsérelmet a rehabilitációs eljárás során, s ezt

106 Nincs okunk arra, hogy ne higgyünk a magyar miniszterelnöknek. Vajdasági Magyar Demokrata 
Párt, HÍRLEVÉL IX. évf. 271. szám, 2011. december 4.

107 MTI. Elfogadták a szerb rehabilitációs törvényt, http://mult-kor.hu/20111205_elfogadtak_a_ 
szerb_rehabilitacios_torvenyt, 2011. december 5. [14:36]
A rehabilitációs törvény szerb nyelvű szövege megtalálható a http://www.parlament.rs/akti/doneti- 
zakoni/doneti-zakoni. 1033.html honlapon. A törvény nyomtatott szövege a Sluzbeni glasnik (Hi
vatalos Közlöny) 2011. évi 92. számában jelent meg.
Magyar nyelvű szöveg: http://archiv.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumenturnok- 
magyar-nyelven (6)

108 A kisebbségi jogok napja. Magyar Szó, 2011. december 6. 5. http://www.magyarszo.com/ 
hu/201 l_12_06/kozelet/48503/A-kisebbs%C3%A9gi-jogok-napja.htm, 2011. december 6. [19:32]

http://mult-kor.hu/20111205_elfogadtak_a_
http://www.parlament.rs/akti/doneti-
http://archiv.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumenturnok-
http://www.magyarszo.com/


követően meghatározott kedvezményrendszerben részesüljön” közölte Varga Lász
ló, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője.109

A magyar diplomácia egyik legjelentősebb sikerét ünnepelhetjük ma, hiszen né
hány órával ezelőtt a szerb parlament elfogadta a rehabilitációs törvényt, amely mó
dosítja a kárpótlási törvény által kifogásolt passzusait -  jelentette ki Németh Zsolt kül
ügyi államtitkár azon a sajtótájékoztatón, amelyet Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnö
kével közösen tartott a Magyar Országgyűlés épületében, ahol elhangozott: Magyar- 
ország támogatni fogja Szerbia EU-tagjelölti státusát. Miután minden akadály elhá
rult, ezért arra kérjük a magyar kormányt, hogy támogassa Szerbia uniós csatlakozá
si törekvését -  emelte ki Pásztor István Budapesten.110

Martonyi János magyar külügyminiszter közlése szerint „feltétlenné vált” Szerbia euró
pai uniós tagjelöl ti státusának magyar támogatása, miután a szerb parlament elfogadta 
a rehabilitációs törvény szövegét abban a változatban, amely a Vajdasági Magyarok Szö
vetsége (VMSZ) és a kormány közti megállapodásra épült. A témáról Brüsszelben, az 
EU-külügyminiszterek találkozója előtt adott nyilatkozatában a magyar diplomácia ve
zetője kiemelte a megállapodásból: a rehabilitációs törvény szövege révén orvoslást nyert 
az, hogy a kárpódási törvény a kollektív bűnösség elvét vette alapul. A törvény immár 
csak egyéni felelősséget ismer, de még abban a körben is lehetővé teszi, hogy felmentést 
nyerjen valaki a vele szemben hozott ítélet hatálya alól. Szerbia uniós integrációjának 
szempontjából és a magyar-szerb kapcsolatok szempontjából is pozitív döntés született. 
Ezt üdvözöljük és örömmel nyugtázzuk, fogalmazott Martonyi János.111

A magyar kormány üdvözli, hogy a szerb parlament december 5-én elfogadta a reha
bilitációról szóló törvényt, a szerb kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség képvise
lőinek egyeztetése után, a közöttük létrejött megállapodásnak megfelelően -  közölte 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Németh Zsolt külügyi államtitkár az MTI-vel. 
A rehabilitációról szóló törvény elfogadása után, Magyarország -  összhangban a Szer
bia európai integrációját támogató eddigi következetes álláspontjával -  támogatni 
tudja az Európai Tanács december 9-i ülésén a Szerbia EU-tagjelöltségére vonatkozó 
politikai döntést -  erősítették meg.112

109 Uo. 1.
110 s-K: Ezúttal elismerés Szerbiának. Magyar Szó, 2011. december 6. 3., vagy http://www. 

magyarszo.com/hu/201 l_12_06/kulfold_magyarsag/48515/Ez%C3%BAttal-elismer%C3%A9s- 
Szerbi%C3%Alnak.htm, 2011. december 6. [00:01]. Lásd még Fodor István A diszkrimináció 
törölve c. kommentárját. Magyar Szó, 2011. december 6. 7.

111 MTI. Martonyi: „feltétlenné vált” Szerbia EU-tagjelölti státusának magyar támogatása http://www. 
vajma.info/cikk/szerbia/15799/Martonyi-34feltetlenne-valt34-Szerbia-EU-tagjelolti-statusanak- 
magyar-tamogatasa.html, 2011. december 3. [12:31]

112 MTI. A magyar kormány üdvözli a szerb rehabilitációs törvény elfogadását. 
http://www.vajma.info/cikk/ tukor/4575/A-magyar-kormany-udvozli-a-szerb-rehabilitacios- 
torveny-elfogadasat.html, 2011. december 5. [23:50]
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20 11 . december 5 . Újvidék
Népirtások a Sajkás-vidéken113

Kollektív bűnösség — 67 év után is

Hatvanhét év után se történt előrehaladás a csúrogi, zsablyai és mozsori magyarokra 
1945-ben kimondott, mind a mai napig fenntartott „kollektív / közös bűnösség” és 
koholt vádak ügyében. Úgyszintén megoldatlan az áldozatoknak kijáró végtisztesség 
és méltó megemlékezés jogának biztosítása. Akadozik az események hatékony tudo
mányos feltárása, és az elkövetőket sem nevezték még meg.

A történészek továbbra is többnyire adósak az 1944-1945-ben történt magyarelle
nes megtorlások teljes felderítésében. A háború utáni nemzedékek számára nem csak 
az események ismerete hiányos, de azt sem tudják pontosan, hogy a vajdasági magya
rokra, a csúrogi, zsablyai és mozsori magyar lakosságra, vagy csak a csúrogi magya
rokra mondták ki a kollektív bűnösséget. Mikor és ki által történt ez?

Elhallgatott események
1 . A több mint fél évszázadig elhallgatott eseményekről először a Tartományi Képvi
selőház szól -  talán még a 2000. október 5-i hatalomváltás lendületének hatására -, 
amikor a 2003. február 28-án megtartott ülésén határozatot fogadott el a kollektív 
bűnösség eltörléséről.114

A Képviselőház „feloldotta” a Vajdaságban élő „egyes nemzeti közösségeket” a 
múltban igazságtalanul rájuk hárított „kollektív bűnösség alól”. Egyúttal „síkraszáll 
a II. világháború alatt és közvetlenül utána elüldözött, ártatlanul megvádolt és ártat
lanul szenvedett valamennyi személy teljes mértékű rehabilitációjáért, minek során 
nem vitatja el mindazok egyénileg megállapított felelősségét, akiknek bűnössége füg
getlen bíróságok előtti törvényesen lefolytatott eljárásban bebizonyosul” -  olvasható 
a határozat szövegében.

A rezolúció által a tartományi kormány kötelezettséget vállalt, hogy „az elszenve
dett igazságtalanságok áthidalása érdekében áttekintést készít a II. világháború alatt 
és után hozott valamennyi olyan normatív aktusról, amelyek egyes vajdasági polgá
rok kollektív bűnösségének elvén alapultak”, valamint hogy „javasolni fogja a tarto
mányi és a köztársasági illetékes szerveiknek, hogy ezeket a normatív aktusokat he
lyezzék hatályon kívül”.

A későbbiek során azonban ez a határozat többnyire feledésbe merült. A meghoza
talakor sokan azt is gondolták, hogy a szerb parlament rövid időn belül -  a két nép 
történelmi megbékélését segítve -  hasonló nyilatkozatot tesz, és ezzel pont kerül a

113 http://keskenyut.hu/page/234/art/501 /akt/1 /html/nepirtqsok-a-sajkqs-videken.html
114 Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 2003. március 24., LIX évfolyam, 3. szám 63.

http://keskenyut.hu/page/234/art/501


véres történelmi eseményekre. Ilyen határozat meghozatalára a szerb parlamentben 
azonban mind a mai napig nem került sor.

2. A Magyar Országgyűlés 2004. december 14-én, a délvidéki magyarokkal szem
ben, a kollektív bűnösség elve alapján elkövetett véres cselekmények 60. évforduló
ján című határozatban ítélt el „mindenfajta diktatórikus rendszert, illetve diktatú
rára való törekvést, amely megfosztja állampolgárait az emberi méltóságtól és elide
geníthetetlen szabadságjogaitól”. (A határozat hivatalos szövege a Magyar Közlöny 
132/2004 számában jelent meg.)

Az országgyűlési okirat kimondta, hogy a jugoszláv kommunista partizánrezsim 
utasítására 1944-ben, a mai Bácska és Bánát, valamint az un. baranyai háromszög te
rületén „mintegy 130 településen több tízezer magyar férfit, nem ritkán asszonyt, sőt 
kiskorúakat is megkínoztak és kivégeztek. Három település teljes (Csurog, Zsablya 
és Mozsor -  B. A. megj.) magyar népességét kollektív bűnössé nyilvánították, elhur
colták és koncentrációs táborba zárták, majd összes ingó és ingatlan vagyonától örök 
időkre megfosztották”. Az áldozatok kárpótlását azonban -  valószínűleg külpolitikai 
megfontolásból -  nem említi.

3. Az Európai Parlament 2009. január 15-én július 11-ét a srebrenicai áldozatok 
emléknapjává nyilvánította. Strebrenicában 1995-ben a boszniai szerb fegyveres erők 
alig néhány nap leforgása alatt több mint nyolcezer muzulmán polgári személyt öltek 
meg a város környéki hegyvidéki erdőkben.

Jórészt ennek az uniós eseménynek a hatására, a Szerbiai Képviselőház 2010. már
cius 31 -én egy négypontos nyilatkozatot fogadott el „a srebrenicai bűncselekmény el
ítéléséről”, amelyben „a legélesebben elítélte a bosnyák lakosság ellen 1995-ben elkö
vetett bűntettet” és támogatásáról biztosította az állami szerveket az akkor még buj
káló (2011. május 31-én hágai Nemzetközi Törvényszéknek átadott) Ratko Mladic, 
a boszniai szerb hadsereg volt főparancsnokának letartóztatatásában. Arra azonban 
már nem volt ereje, hogy kimondja: Srebrenicán népirtás történt. És 1944-1945-ös 
vajdasági vérengzésekről is tovább hallgat.

Kollektív bűnösök
1. A Megszállók és Segítőik Vajdasági Bűncselekményeit Megállapító Bizottság, a 
2/45 számú, 1945. január 22-i keltezésű szigorúan bizalmas határozatával az akko
ri zsablyai járáshoz tartozó Csúrog község minden magyar lakosát „háborús bűnös
nek nyilvánította”115.

115 Varga László, a VMSZ parlamenti képviselője szerint „két határozat is létezik, amelyik kimond
ja a csúrogi és mozsori magyarok kollektív bűnösségét. Az egyiknek a keltezése 1945 januárja, a 
másik pedig márciusban készült. Az utóbbi a mozsori magyarokra vonatkozik, és egy 284 nevet



Másnap reggel -  az említett bizottság követelésére -  megkezdődött a magyar lakos
ság összeírása és tömeges internálása is. -  Három Sajkás-vidéki falu Csurog, Zsablya 
és Mozsor -  teljes magyar lakosságát kollektív bűnössé nyilvánították, s legalább há
romezer embert, a járeki haláltáborba hajtottak, mondta Csorba Béla a kommuniz
mus délvidéki áldozatairól tartott 2011. november 25-én megemlékezésen a Magyar 
Országgyűlésben.116

A Bizottság idézett számú határozatának kimondó részének szövege, amely vidé
künkön valójában megalapozta a kollektív bűnösség elvét:

„a Megszállók és Segítőik Vajdasági Bűncselekményeit Megállapító Bizottság, ér
tékelve a Megszállók és Segítőik Vajdasági Bűncselekményeit Megállapító Bizottság 
Szervezéséről és Munkájáról szóló Szabályzat 19. szakasz alapján begyűjtött bizonyí
tékokat, megállapítja, hogy a vajdasági zsablyi járáshoz tartozó Csurog község min
den magyar és német nemzetiségű lakosa elkövetőként, búj tógátoként és segítőként 
felelős az említett szabályzat 18. szakaszában említett bűntettekért, minek alapján, 
az említett Szabályzat 3. szakaszának zs. pontja és a Megszállók és Segítőik Vajdasági 
Bűncselekményeit Megállapító Bizottság Szabályzatának 12. szakasza alapján, az Ál
lami bizottság 1944. december 19-i 6-os számú Utasítása 2. pontjának 7. és 8. elvé
vel összefüggésben, háborús bűnösökké nyilvánítja őket. Ez a határozat nem terjed ki 
azokra a személyekre, akik Jugoszlávia Népfelszabadító Hadserege és a partizán egy
ségek soraiban harcoltak” írja az okiratban.

2. A dokumentumot a Bizottság elnöke, vélhetően Mijacevic Petar írta alá. Erre a 
Zlocini okupatora u Vojvodini 1941/1945, Backa i Baranja, knjiga 1 / A megszállók 
vajdasági bűncselekményei 1941-1944, Bácska és Baranja, 1 . könyv kiadvány beve
zetője alapján lehet következtetni, mivel az említett dokumentumom lévő aláírás ol
vashatatlan. A hét sűrűn gépelt oldalból álló határozat részletesen leírja a Bizottság
nak a csúrogi eseményekkel kapcsolatos nézeteit, amire aztán a döntését alapozta. A

tartalmazó lista is hozzá tartozik. Ebben tulajdonképpen név szerint felsorolják a háborús bűnösö
ket. Egy 10 oldalas indoklás is tartozik ehhez a lajstromhoz, amelyben 5-6 név és tanúvallomások 
szerepelnek, amelyek bizonyítják bűnösségüket. A januári dokumentummal Csúrog község, illet
ve a zsablyai járás minden magyar és német nemzetiségű lakosát kollektív bűnössé nyilvánítják. Ez 
pedig azt jelenti, hogy aki ebben az időben mozsori, csúrogi vagy zsablyai lakos volt, annak a re- 
habilitálási eljárással kell kezdenie az ügyintézést. Még akkor is, ha nincs a szóban forgó listán. A 
háborús bűnösség közvetett bizonyítéka lehet a vagyonelkobzási határozat. A három falu lakossá
ga esetében az elkobzás indoklása „skupna krivica”, azaz kollektív bűnösség. Az emberek ezeket a 
dokumentumokat általában megőrizték, tehát a többségük tudja, hogy a kollektív bűnösség rá is 
vonatkozik” . (Kabók Erika: Jogsegélyszolgálat a rehabilitálást és kárpótlást kérőknek, Magyar Szó,
2012. január 28. 16., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2012_01_29/kozelet/8918/, 2012. ja
nuár 29., 10:49). Ezzel kapcsolatban lásd még a Megkésett, deklaratív határozat c., 2014. novem
ber 9-i írásom, a vonatkozó döntéseket pedig a Dokumentumok c. részben!

116 Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL IX. évf. 268. szám, 2011. november 30.

http://www.magyarszo.com/hu/2012_01_29/kozelet/8918/


dokumentum szerint az 1942. január 26-ig tartó, „nyolc napos razzia alatt több mint 
1300 (szerb -  B. A. megj.) személyt öltek meg, rabolták ki az elhagyott lakásokat és 
tulajdonítottak el javakat”. A Bizottság külön kiemeli, hogy „sem a razzia előtt, sem 
a razzia után egyetlen csúrogi sem ítélte el ezt a véres rablást”.
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A kollektív bűnösség elvét megalapozó bizottsági döntés

Szerb történészek véleménye szerint a kollektív bűnösség elvét megalapozó bi
zottsági döntés meghozatalára csak a csúrogi magyarokra vonatkozóan került sor. A 
zsablyai és mozsori magyarokkal kapcsolatos ilyen döntés létezéséről a történészek 
nem tudnak, illetve ismert történelmi források erre nem utalnak. Ez azonban még 
növeli is az elkövetők felelősségét.

A terepen aztán -  a Bizottság utasítása alapján -  nem csak hogy táborba hurcolták 
Csúrog, Zsablya és Mozsor „fasiszta” (magyar) lakosságát, de még a vagyonukat is el
kobozták. „Amikor pedig a járeki, illetve szépligeti (Gajdobra) és vekerlefalvi (Nova 
Gajdobra) tábort felszámolták, az onnan távozóknak kiállított „bizonylatban” megtil
tották, hogy ebbe a három faluba, illetve szülőhelyükre visszatérjenek. Vélhetően ez 
hozzájárult, hogy a zsablyai és a mozsori magyarokat is kollektív bűnösöknek tartják. 
A három falu lakossága az óta „legfeljebb, ha anyakönyvi kivonatért tér vissz időn
ként, egyre ritkábban, egykori falujába, a hajlékának azonban általában a tájékára sem 
néz” — írja Matuska Márton A megtorlás napjai c. könyvében (Fórum, 1991. 201. o.).

A Bizottság határozatát, tartományi szervről lévén szó, a Tartományi Képviselőház 
is — az említett rezolúció által — semmissé nyilváníthatta volna, de ezt nem tette meg.

3. 1942 elején az előző év tavaszán Magyarországhoz csatolt Bácskában felerősö
dött a jugoszláv (szerb) partizánok tevékenysége. Az ún. Sajkásvidéken a magyar



csendőrség katonai alakulatokkal együttműködve felszámolt egy partizáncsoportot. 
Az elszenvedett néhány fős veszteség megtorlásaként 1942. január 12. és 15 között 
a Feketehalmy-Czeydner Ferenc altábornagy, Grassy József vezérkari ezredes, Deák 
László ezredes és Zöldy Márton csendőr százados vezette katonai és csendőri alaku
latok razziát tartottak a rejtőzködő partizánok felkutatására. A razziát ezután az altá
bornagy és társai önhatalmú akciójaként (január 20. és 23.) között kiterjesztették a 
környező községek szerb és zsidó lakosságára, majd Újvidék városára is. A vérengzés 
során több ezer, főként ártatlan polgári, többségében szerb illetve zsidó személyt lőt
tek agyon a nyílt utcán vagy géppuskáztak a jeges Dunába (Újvidéken), vagy a Tiszá
ba (Zsablyán, Csúrogon), Mozsoron és Óbecsén, de ugyanúgy megtorolták a magyar 
kommunisták szervezkedéseit is (például Óbecsén).117

Az újvidéki razzia néven elhíresült tömeggyilkosságok áldozatainak pontos számá
ról, így a csúrogi szerb áldozatokról is eltérő adatok vannak. Úgy tűnik, hogy ezek az 
adatok a történészek által se nincsenek a kellő módon, alapossággal és tárgyilagosan 
feldolgozva. A Megszállók és Segítőik Vajdasági Bűncselekményeit Megállapító Bi
zottság, a 2/45 számú, 1945. január 22-i keltezésű szigorúan bizalmas határozatában 
(a 6. oldalon) azt írja, hogy Csúrogon „több mint 1300” személyt öltek meg. Ugyan
ennek a Bizottságnak az 1946-ban kiadásra került (már említett) könyve, a 309-318. 
oldalain azonban a csúrogi razzia 760 áldozatának a nevét sorolja fel (akik között ma
gyar és német nevűek is előfordulnak).

Dr. Aleksandar Kasas Madari u Vovodini (Magyarok a Vajdaságban) 1941-1946 
című, 1996-ban Újvidéken megjelent könyvének 83. oldalán -  egy másik történész, 
Z. Golubovic, Racija u Juznoj Backoj / Razzia Dél-Bácskában... című könyvének 91. 
oldalára hivatkozva -  azt írja, hogy a „Sajkás-vidéki razziában 2.345 lakost öltek meg”.

A csúrogi Razzia 1942 nevű civil egyesület újabban -  a Vük Jeremic szerb külügy
miniszterhez intézett levelében, amelyben azt követelte, hogy a szerbek számára sér
tő „Délvidék” kifejezés használata miatt intézzen tiltakozó levelet a magyar kormány
hoz, mivel az a szerbek számára „az 1942-es razziát jelenti”-, azt írja, hogy a razzia so
rán „Csúrogon nem kevesebb, mint 3500 szerbet öltek meg a magyarok”. A szervezet 
a képviselői — dicséretükre mondva -  jelen voltak az 1944-45-ös ottani magyar áldo
zatok tömegsírjánál tartott legutóbbi (2011. évi -  B. A. megj.) megemlékezésen -  ol
vasható Ternovácz István: Vihar a biliben „Délvidék” miatt c. írásában.118

Az a 1942-es áldozatok számára vonatkozó nagymértékben eltérő, mások szerint 
„felturbózott” adatok megkövetelik a történészektől ennek a véres történelmi ese
ménynek a részletes és tárgyilagos felkutatását.

117 Bővebben: Újvidéki vérengzés (1942). http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajvid%C3%A9ki_v 
%C3 % A9 rengz%C3 %A9s_%281942%29

118 http://www.vajma.info/cikk/tukor/4339/Vihar-a-biliben-Delvidek-miatt.html, 2011. november
30., 14:04).

http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ajvid%C3%A9ki_v
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4339/Vihar-a-biliben-Delvidek-miatt.html


Népirtás büntette
1. A Sajkás-vidéken 1942-ben és 1944-ben -  az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
(ENSZ) a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló 1948. évi 
egyezményének II. cikkébe119 foglalt -  népirtás bűntette történt.

A délvidéki események már a II. világháború idején botrányt kavartak. A tetteseket 
még 1943-ban a Horthy-rendszer alatti Magyarországon felelősségre vonták, és 15 
felelősnek tartott honvéd- és csendőrtiszt ellen bírósági eljárás indult. Az összes had
viselő fél közül egyedül Magyarország, személy szerint Szombathelyi Ferenc vezérez
redes, a Honvéd Vezérkar főnöke rendelt el saját hadseregének egységei ellen lakos
sággal szemben elkövetett atrocitások miatt vizsgálatot (bővebben lásd a Wikipedia 
idézett oldalán). A magyar parlament pedig 1942. júliusában tárgyalt az események
ről. Megállapítást nyert, hogy a razziának „2250 délvidéki lakos lett az áldozata” 
(Kasas, idézet könyv 97. o.).

1943-ban az ügyet újra elővették. Az 1943. decemberi Vkf. (Vezérkari főnök -  B. 
A. megj.) bírósági tárgyalás vádlottjai:

Honvédtisztek: Vitéz Feketehalmy-Czeydner Ferenc nyugállományú altábornagy, 
vitéz Grassy József magyar királyi vezérőrnagy, vitéz Deák László nyugállományú ez
redes.

Csendőrtisztek: Horkay József és vitéz Gaál Lajos magyar királyi csendőr ezrede
sek, vitéz Báthory Géza és Fóthy Ferenc nyugállományú csendőr alezredesek, Stepán 
László, dr. Kun Imre, dr. Csáky József, Bandur Károly, dr. Kacskovics Balázs, dr. Kép
író Sándor, dr. Zöldy Márton magyar királyi csendőr századosok és Gerencsér Mihály 
magyar királyi csendőr főhadnagy.

A fő felelősöket a tárgyalás során halálra ítélték, majd a háború után kiadták Jugo
szláviának, ahol népbírósági ítélettel háborús bűnösökként kivégezték őket.120

2. A szerb részről mind a mai napig nem történt meg a magyarok elleni 1944-
1945-ös vérengzések beismerése, elmaradt a bocsánatkérés, az elkövetők megnevezé
se és a felelősségre vonása is. Újabban azonban némi előrelépés mégis történt:

A Csúrogon az egykori sintérgödörnél, az 1944-45-ben kivégzett magyarok tö
megsírjainál tartott 2011. október 31-i megemlékezésen a magyar állam, a vajdasá
gi magyar pártok és civil szervezetek, valamint az áldozatok hozzátartozói mellett ez 
alkalommal a csúrogi szerbség képviselői is megjelentek. Milán Radomir, az 1942-es 
csúrogi razzia emlékét ápoló civil szervezet elnöke és titkára, Mina Jurisin is megje
lentek a rendezvényen és virágot helyeztek a többszörösen tönkretett és megalázott 
emlékkereszt tövébe.

119 Lásd a Dokumentumok c. részben!
120 Bővebben lásd a Wikipediának a 134-es jegyzetben idézett oldalán.



Mina Jurisin, az 1942-es csúrogi razzia emlékét ápoló civil szervezet titkára ezt 
mondta az egybegyűlt magyaroknak: „Egyesületünk két éve alakult meg azzal a céllal, 
hogy megőrizzük az 1942 januárjában bekövetkezett sajkásvidéki, újvidéki, óbecsei 
és szenttamási razzia ártatlan áldozatainak az emlékét. E mellett mi küzdünk az összes 
ártatlan áldozat jogaiért, megbecsülésükért, valamint a rájuk való méltóságteljes meg
emlékezésre való jog biztosításáért. Azért vagyunk most itt, Magukkal, hogy egyet
len ártatlan áldozat se legyen elfeledve, hogy soha ne ismétlődjenek meg az 1942-es,
1944-es és 45-ös történések. Béke poraikra!”121

3. Kollektív bűnösség, vagy felelősség nem létezik. Ezt a fogalmat a jog nem isme
ri. Csak az egyéni, illetve személyi felelősséget. A csúrogi, zsablyai és a mozsori ma
gyarokra azonban továbbra is érvényes a kollektív bűnösség elve. Ez az elv, nehogy él, 
hanem újból bekerült a szerb jogrendszerbe: A vagyon visszaszármaztatásáról és a kár
talanításról szóló 2011. október 6-án hatályba lépett törvény 5. szakasza 3. bekezdé
se 3)-as pontja szerint nem jogosult a vagyon visszaszármaztatására és a kártalanítás
ra „az a személy, aki a második világháború alatt a Szerbia Köztársaság területén tevé
kenykedő megszálló erők tagja volt és annak örökösei”.

A vajdasági magyar és a magyarországi magyar vezetők egyöntetű értékelése szerint 
ez a megfogalmazás „kollektíve bűnösnek” bélyegezte meg a délvidéki magyarságot, 
kizárva azt a vagyon-visszaszármaztatásból és a kárpótlásból.

De mi az apropója ennek az írásnak? -  kérdezné a Tisztelt Olvasó. Az, hogy a szerb 
parlament a mai napon (2011. december 5-én) -  121 igenlő, öt nemleges és egy tar
tózkodó szavazattal -  elfogadta a rehabilitációról szóló törvényt, amely a vajdasági 
magyarokra nézve hátrányos rendelkezéseket tartalmaz. A jogszabály a szerb törvény- 
hozás történetében talán először említi, hogy „a törvény erejénél fogva rehabilitálják 
azokat a személyeket is, akiket a kollektív bűnösség elve alapján háborús bűnösöknek 
illetve háborús bűncselekmények részvevőinek nyilvánítottak, és nem veszítették el a 
jugoszláv állampolgárságukat, nem követtek el háborús bűnöket és nem vettek részt 
háborús bűncselekményekben”. Ez a megfogalmazás azonban a csúrogi, zsablyi és 
mozsori és magyarok esetében nem törli a kollektív bűnösséget, mivel a rehabilitálást 
neki is személyenként kérelmezniük kell a bíróságnál.

A „törvényes rehabilitáció” egyébként sem helyettesítheti egy olyan nyilatkozat el
fogadását a szerb képviselőházban, amely elítéli az 1944-1945-ös vérengzéseket, és

121 Temovácz István: Szerb együttérzők a csúrogi megemlékezésen, http://www.vajma.info/cikk/ 
tukor/4494/Szerb-egyutterzok-a-csúrogi-megemlekezesen.html, 2011. október 30. [21:17] és 
t.: Csúrogi megemlékezés: Szerb-magyar megbékélés küszöbén?, http://www.vajma.info/cikk/ 
vajdasag/12531/Csúrogi-megemlekezes-Szerb-magyar-megbekeles-kuszoben.html, 2011. október
30., 21:20). Lásd még: Bozóki Antal és Matuska Márton Szenttamáson http://www.youtube.com/ 
watch?v= 1 CIYlXZNv_M

http://www.vajma.info/cikk/
http://www.vajma.info/cikk/
http://www.youtube.com/


amely eltörli a csúrogi, zsablyai mozsori magyarokra kimondott, a mai napig fenn
tartott „kollektív bűnösséget” és koholt vádakat, biztosítaná az áldozatoknak kijáró 
végtisztesség és méltó megemlékezés jogát, valamint az események hatékony tudomá
nyos feltárását és az elkövetők megnevezését.

A szerb parlament „változatlan formában” formában fogadta el a rehabilitációs tör
vény szövegét -  amit a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) követelt, a magyar kor
mány pedig támogatott. A Vajdaságban élő őshonos magyar közösségünk számára 
hátrányos törvény utólagos magyarázatára és módosítására Szerbia uniós tagjelölti 
státusának esetleges (december 9-i) jóváhagyását követően már nemigen lesz jogi le
hetőség. Az ezzel járó minden politikai és egyéb felelősség a szerb parlament magyar 
képviselőire, valamint a VMSZ elnökére hárul.

2011. december 6. „A délvidéki Magyar Remény Mozgalom (MRM) csalódottan és 
némi dühvei veszi tudomásul a politikai színtéren történő eseményeket. Emlékez
tetőül, a szerbiai parlament idén ősszel elfogadta a restitúcióról és kárpótlásról szó
ló törvényt, amely a kollektív bűnösség elvét sugallja, és október 6-án lépett hatály
ba. A törvény 5. szakasza 3. bekezdésének 3. pontja kimondja, miszerint „az a sze
mély, aki a második világháború alatt a Szerbia Köztársaság területén tevékenykedő 
megszálló erők tagja volt és annak örökösei” nem jogosult az elvett vagyon-visszaszár- 
maztatásra, illetve kárpótlásra. Ezt megszavazták a demokrata és vajdasági szerb pár
tok képviselői is.”122

„Az önmagára a szerbiai magyarok legfőbb támaszaként tekintő Vajdasági Magyar 
Szövetség néhány nappal, sőt órával, a magyar közösség szempontjából sorsdöntő, a re
habilitációs törvénymódosítást tárgyaló, parlamenti szavazás előtt, megalakította belg
rádi tagozatát, s lehetővé tette a pártba, szerb etnikumú polgárok belépését, tagságát 
is. Nos, a felvidéki tapasztalatok alapján, nehezen vitatható, hogy ez a lépés, a Szerbiá
ban élő, magyar etnikumú közösség megosztottságát, bizalomvesztését tovább mélyíti 
majd. A magyar-ajkú, mind jobban kisebbségbe szoruló, nemzeti közösségünk szem
pontjából ez a fejlemény semmiképpen sem tekinthető kedvezőnek!, írja Ehn Józsefy a 
Társaság a Kárpát-medencei Magyarságért közhasznú, civil szervezet elnöke.123

iyA Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége áttekintette a vagyon-visszaszármaztatá- 
si törvény és a rehabilitációról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatban felmerülő

122 A legfényesebb délvidéki kudarc, http://bozokiantal.blogspot.rs/2011/12/legfenyesebb-delvideki- 
kudarc.html, 2011. december 6. [8:01]

123 A Vajdasági Magyar Szövetség megszűnt magyar etnikai pártként működni! 
h ttp ://w w w .m p sz . ne t/in d ex .p h p ?o p tio n  = co m _con ten t& view =artic le& :id  = 5 19:a- 
vajdasagi-magyar-szoevetseg-megszuent-magyar-etnikai-partkent-mkoedni&catid=l: friss- 
hirek&Itemid=54, 2011. december 6. [19,43], vagy http://bozokiantal.blogspot.rs/2011/12/ 
vajdasagi-magyar-szovetseg-megszunt.html, 2011. december 7. [7:31]

http://bozokiantal.blogspot.rs/2011/12/legfenyesebb-delvideki-
http://www.mpsz
http://bozokiantal.blogspot.rs/2011/12/


feladatokat. Az elnökség határozatot hozott arról, hogy a két törvény alkalmazásának 
kezdetéig jogsegélyszolgálatot hoz létre. A szolgálat felállításának célja, hogy segítsé
get nyújtson ahhoz, hogy a vajdasági magyar közösség minél eredményesebben tud
jon élni a vagyon-visszaszármaztatás és a rehabilitáció lehetőségével” olvasható a párt 
közleményében.124

2011 . december 6. Újvidék
Újabb „siker” ?125

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) „sikeréről” zeng a vajdasági magyar sajtó, 
miután a szerb parlament (december 5-én, a nemzeti önfeladás évfordulóján) 121 
igenlő, öt nemleges és egy tartózkodó szavazattal elfogadta a rehabilitációs törvényt. 
A magyar külügyminisztérium államtitkára pedig egyenesen „a magyar diplomácia 
egyik legjelentősebb sikerérének” tartja az eseményt, miközben kizárólag a VMSZ ál
láspontjára és ajánlására támaszkodott.

A VMSZ által irányított Magyar Nemzeti Tanács napilapja, a Magyar Szó decem
ber 6-i számában két tudósításban és egy kommentárban számol be az eseményről 
(sic!). A napilap Ezúttal elismerés Szerbiának címmel ír a VMSZ és hivatásos ma
gyar politikusok budapesti sajtótájékoztatójáról (1. és 3. o.), A kisebbségi jogok napja 
címmel az említett párt két parlamenti képviselőjének belgrádi nyilatkozatát közli (5. 
oldal), majd A diszkrimináció törölve címmel kommentálja az eseményt (7. o.). Va
lójában nem történt más, mint amire figyelmeztettünk, amit előre láttunk és meg is 
írtunk, hogy minden változtatás nélkül, vagyis olyan szöveggel fogadja el a szerb par
lament a rehabilitációs törvényt, amely „tartalmazza a VMSZ és az igazságügyi mi
nisztérium közötti (október 19-i -  B. A. megj.) elvtelen megállapodás minden rész
letét”. A jogszabály -  a sajtónyilatkozatok szerint -  „módosítja a kárpótlási törvény 
kifogásolt passzusait” és „helyre teszi a vagyon- visszaszármaztatási törvény elfogadá
sával esett csorbát”. De vajon így van-e? „Sikernek” lehet-e ezt a törvényt nevezni?

Az október 6-án hatályba lépett vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény 5. 
szakasza 3. bekezdésének 3. pontja tartalmazza a rendelkezést, miszerint az elvett va- 
gyon-visszaszármaztatására illetve kárpótlásra nem jogosult „az a személy, aki a má
sodik világháború alatt a Szerbia Köztársaság területén tevékenykedő megszálló erők 
tagja volt és annak örökösei”. Ez a rendelkezés -  számos vélemény szerint -  „a kollek
tív bűnösség elvét sugallja”. Vagyis felelősnek bélyegzett nem csak minden olyan sze
mélyt, aki magyar oldalon harcolt, függetlenül attól, hogy elkövetett-e háborús bűnt

124 A VMSZ jogsegélyszolgálatot hoz létre. Magyar Szó, 2011. december 8. 4.
125 http://www.vajma.info/cikkyolvasok/65/Ujabb-8222siker8221.html, 2011. december 6. [21:53], 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, IX. évf. 274. szám, 2011. december 7. és Civitas 
Europica Centralis (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2011. december 8.
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vagy nem, de ezeknek a személyeknek a leszármazottait is. Ez a rendelkezés továbbra 
is hatályos, bármennyire is igyekszik a VMSZ propaganda gépezete ezt elkendőzni. 
Hogy ez az állítás mennyire igaz, azt a most elfogadott rehabilitálási törvény 5. sza
kaszának 4. bekezdése is megerősíti. A rendelkezés kimondja, hogy „a törvény erejé
nél fogva rehabilitálják azokat a személyeket is, akiket a kollektív felelősség elve alap
ján háborús bűnösöknek, illetve háborús bűncselekmények részvevőinek nyilvánítot
tak”. Azt azonban azt már nem említi -  mint ahogy egyetlen szerb hivatalos szerv és 
jogszabály sem -, hogy a kollektív bűnösség elve semmis.

A „törvényes rehabilitálás” ellenére, az 1944-ben kollektív bűnösöknek nyilvánított 
csúrogi, zsablyjai és mozsori magyaroknak is -  amennyiben két éven belül el akarják 
indítani a vagyon-visszaszármaztatási eljárást - , éppen úgy kérni kell a rehabilitálást, 
mint mindenki másnak. Bizonyítaniuk kell, hogy „nem követtek el háborús bűnöket 
és nem vettek részt háborús bűncselekményekben”. Vagyis ismét el kell szenvedniük 
a vesszőfuttatást. Ezen már az sem javít, hogy ez „egyszerűsített” vagy milyen eljárás 
keretében történik majd meg. És az sem, hogy a VMSZ „jogsegélyt nyújt mindazok
nak, akik az 1940-es évek folyamán a kollektív bűnösség elvének áldozatai voltak”. 
Miért nem olyan törvény elfogadást követelte, hogy erre ne legyen szükség?

A rehabilitálási törvény elfogadásával a VMSZ elnöke és parlamenti képviselői má
sodszor is megkerülték a délvidéki magyarságot (először a nemzeti kisebbségek nemze
ti tanácsairól szóló törvény meghozatalakor történt ez meg), a másik négy magyar párt 
és több civil szervezet november 15-i álláspontjait. Politikai háttérmegegyezést kötöt
tek, hogy a vagyon-visszaszármaztatási törvényt ne változtassák meg, hanem egy új, a 
rehabilitálásról szóló törvényben „tegyenek utalást és tisztázzák” a kárpótlási törvény
nek a vajdasági magyarokat sértő rendelkezését. Miközben erősen vitatható, hogy egy 
törvény rendelkezéseit lehet-e egy másik törvénnyel „pontosítani”, vagy sem.

Az október 6-án életbe léptetett első törvény után most egy további, olyan törvény 
lesz rövidesen hatályos, amely ellentmondásos szakaszai lehetőséget teremtenek az el
térő értelmezésekre és joggyakorlatra, magyar közösségünk érdekeinek kijátszására. 
Ez mellet az 1944- 1945-ben a délvidéki magyarok ellen elkövetett népirtás bűntet
téért sem történt meg a bocsánatkérés. A VMSZ elnöke „a magyar érdekérvényesítés 
sikerének” tartja a rehabilitálási törvény elfogadását. De vajon sikernek fogja-e ezt a 
vajdasági magyar közösség megélni?

2011. december 9. „Nyugodt lelkiismerettel állítom -  a szeptemberi csata elvesztését 
követően (amely következtében október 6-án, a magyarság gyásznapján hatályba lépett 
a diszkriminatív vagyon-visszaszármaztatási törvény), a kárpát-medencei magyarság há
borút nyert. A győzelem mibenléte a legegyszerűbben úgy foglalható össze, hogy a va- 
gyon-visszaszármaztatás és kárpótlás folyamatából töröltetett a kollektív bűnösség elve” 
írja blogjában Pásztor Bálinty a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője.



„A háború megnyerésének persze a vajdasági magyar szervezetek nem mindegyi
ke örül. Mindig követendőnek tartottam Voltaire szavait: ,nem értek egyet önnel, de 
utolsó leheletemig küzdők azért, hogy elmondhassa a véleményét.’ Tiszteletben tar
tom, hogy továbbra is vannak olyan vélemények, amelyek szerint az elfogadott meg
oldás nem jó, az azonban biztos, hogy ezeket (az egyébként egyre inkább marginali
zálódó véleményeket) a szakmai tudásnak vagy a szakmai tisztességnek a hiánya mon
datja azok megfogalmazóival” olvasható a képviselői bejegyzésben.126

2011. december 10. „Az új rehabilitálás! törvény az egyéni felelősségen alapszik és az 
ártatlanság vélelméből indul ki. Az egyén esetében az államot kötelezi arra, hogy va
lakinek a bűnösségét bizonyítsa” -  nyilatkozta Pásztor Istvány majd hozzátette, hogy 
ebből adódóan „nincsen kollektív bűnösség, csak egyéni felelősség és csak az egyén 
által elkövetett bűncselekmény”. Mindennek értelmében a „rehabilitálási és a kár
pótlási folyamatból csak azok zárhatóak ki, akikről bírósági ítélettel bebizonyították, 
illetve bebizonyítják, hogy háborús bűncselekményeket követtek el”. Pásztor István 
nem vitatta, hogy az elkövetkező időszakban, az érintett személyek rehabilitálási fo
lyamatával kapcsolatosan rengeteg megválaszolásra váró kérdés is felmerül majd, és 
az sem vitatott, hogy a rehabilitálási kérelmek benyújtására megszabott két éves ha
táridő is viszonylag rövid -  mondta Pásztor István, az MTI belgrádi tudósítójának 
adott nyilatkozatában.127

Matuska Márton évtizedek óta a délvidéki magyarellenes vérengzések szorgos ku
tatója és avatott ismerője. Az MTI tudósítójának a csúrogi eseményekről és az új re
habilitálási törvényről így nyilatkozott: „Súlyos fenntartásaim vannak a szerb parla
mentben elfogadott új rehabilitálási törvénnyel kapcsolatosan. Vegyük például azt 
az eseménysort, ami a Csúrogon élt magyar lakossággal történt. A település teljes 
magyar lakosságát háborús bűnössé nyilvánították. Erről a tényről dokumentum
mal is rendelkezem. Olyan bírósági okmányok vannak a birtokomban, amelyek sze
rint nem csak Csúrog magyar lakosságát nyilvánították háborús bűnössé, hanem a 
zsablyai magyarokat is” magyarázza Matuska Márton. „Véleményem szerint ezeket 
az embereket, akiket kollektív módon nyilvánítottak háborús bűnössé, kollektíván 
kellett volna a háborús bűnösség vádja alól is felmenteni, és nem olyan helyzetet te
remteni, hogy az érintetteknek egyénenként, méghozzá záros, kétéves határidőn be
lül kell kérvényezniük rehabilitálásukat, azaz ártatlanságuk bizonyítását” fogalmazott 
Matuska. „A szerb parlament által a minap elfogadott törvény sem mondja ki, hogy

126 Egyszer minden a helyére kerül, http://www.pasztorbalint.rs/hu/blog/egyszer-minden-a-helyere- 
kerl#.VkBRU7SfTQ

127 A minap meghozott rehabilitálási törvényről két megközelítésben: elégedettség és fenntartások. 
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4587/A-minap-meghozott-rehabilitalasi-torvenyrol-ket- 
megkozelitesben-elegedettseg-es-fenntartasok.html, 2011. december 10. [9:14]

http://www.pasztorbalint.rs/hu/blog/egyszer-minden-a-helyere-
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4587/A-minap-meghozott-rehabilitalasi-torvenyrol-ket-
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ez a rendelet hatályon kívül helyeztetik. A szerb államnak helyre kell hoznia az általa 
elkövetett valamennyi hibát 1944-től napjainkig, a most elfogadott rehabilitálási tör
vénnyel együtt, amely -  mint említettem -  nem nyilvánítja semmissé a kollektív bű
nösség elvét” mondta az MTI belgrádi tudósítójának Matuska Márton.128

2011. december 17. A Vajdasági Magyar Szövetség által irányított Magyar Nemze
ti Tanács Napilapjában, a Magyar Szóban egész oldalas hirdetés jelent meg, miszerint 
„a CMH Polgári Egyesület a VMSZ kezdeményezésére vagyon-visszaszármaztatási és 
rehabilitációs jogsegélyszolgálatot indít”.129

128 Uo.
129 Magyar Szó, Hétvége, 15.



2011. december 22. „Meglátásom szerint bizonyos ellentmondások vannak a szep
tember végén megszavazott szerb restitúciós törvény és a később elfogadott rehabili- 
tálási törvény között. Két azonos témáról szóló törvény ugyanis nem mondhat ellent 
egymásnak” nyilatkozta Szalma József újvidéki egyetemi tanár az MTI-nek.

Szalma professzor szerint egyelőre még mindig nem rajzolódott ki a két (restitúciós és 
rehabilitálási -  B. A. megj.) törvény kompatibilitása, mivel a rehabilitációs törvény vég
rehajtási záradékát hatvan napon belül hozzák meg. „Ezt én megint halogatásként élem 
meg. Az angolszász törvényhozásban például már a bevezető rendelkezésekben meghatá
rozzák a törvényben használatos fogalmak jelentését. A két törvény nem konzisztens. Egy 
törvényt nem lehet a másik fölé helyezni. A restitúciós törvény magában rejti a kollektív 
bűnösség fogalmát, ennélfogva az érintettektől megtagadja a kárpódást. Ezzel szemben a 
rehabilitációs törvény eltekint a kollektív bűnösség elvétől, így engedélyezi a kárpódást.” 

Úgy véli, alkotmányossági szempontból is megtámadható a két törvény, mert ellen
tétesek a 2006-os szerb alkotmánnyal, annak is a vagyonjogi garanciákkal foglalko
zó részeivel. „Ha egy ország törvényhozása a jogszabályok összhangjára törekszik, ak
kor nem fogalmazhat az egyik törvényben így, a másikban meg amúgy” fogalmazott 
az újvidéki egyetemi tanár.130

2011 . december 24. A Magyar Szó körkérdésének -  hogy az olvasó mit tart a vajda
sági magyarság szempontjából legfontosabb 2011. évi közéleti eseménynek -  ered
ménye a következő:

A rehabilitációs és a vagyon-visszaszármaztatási törvény elfogadását 53.1% 
Az egyetemista ösztöndíjrendszer kiépítését 32.1%
A Magyar Nemzeti Tanács stratégiáinak megfogalmazását, elfogadását 14.8% 
Szavazatok száma: 5 86131

2011. december 26. A Magyar Szó egész oldalas interjút közöl Pásztor Istvánnal, 
a VMSZ elnökével, a vagyon-visszaszármaztatási és rehabilitációs törvények körü
li „politikai csaták ” hátteréről. Pásztor elmondja, hogy „nem került volna a tör
vény elfogadására mosr sem, ha nem lett volna része annak az európai közeledési 
föltételrendszernek, amelyet Szerbia bevállalt. Mi örültünk annak, ha kényszerből is, 
de ez a törvény elfogadásra kerül” -  nyilatkozta a VMSZ elnöke.

A magyar miniszterelnökkel folytatott beszélgetés, amelynek során ismertette a törvény 
elfogadásával kapcsolatos nehézségeket, Pásztor számára „nagy lelki megkönnyebbülést

130 Varga István: Restitúció és rehabilitálás Szerbiában, http://www.vajma.info/cikk/tukor/46l9/ 
Restitucio-es-rehabilitalas-Szerbiaban-.html, 2011. december 22. [13:03]

131 Magyar Szó, 2011. december 24. 6., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2011_12_27/ 
kozelet/49309/El%C3%A9gt%C3%A9tel.htm, 2011. december 27. [04:17] Lásd még Papp Imre 
Elégtétel c. kapcsolódó kommentárját is.

http://www.vajma.info/cikk/tukor/46l9/
http://www.magyarszo.com/hu/2011_12_27/


jelentett. Ugyanakkor ez egy plusz tehertétel volt, mert ettől kezdve egy olyan csatá
ba indultunk -  hogyha egy picit túlozni szeretnék amelyben nemcsak a saját bőrün
ket vittük a vásárra -  ami nem kevés hanem Magyarország bőrét is” mondta Pásztor.

„Közben kiderült, hogy a vajdasági közéleten belül van egy vékony réteg, amelyet 
a megoldás nem érdekelt, amely igazából nem a megoldáson gondolkodik, hanem a 
konfrontáción, a feszültségen, a végérvényes konfrontálódáson, azon, hogy elítéljék 
a VMSZ-t, amivel egy adott pillanatban megpróbáltak megbélyegezni. A periódus 
második felének ez volt a negatív hozadéka. Azt látom, hogy ezek az emberek ma is 
abban a meggyőződésben élnek, hogy mi alálicitáltunk, hogy elárultuk a közösséget, 
hogy kevesebbet húztunk ki a történetből, mint amit lehetett volna. Nekem meggyő
ződésem, hogy nagy csata eredményeként a kollektív bűnösség civilizációs értelem
ben vett megállapítása oda került, ahol a helye van” fogalmazott Pásztor.132

2011. december 27. „A négy szerbiai parlamenti mandátummal rendelkező VMSZ- 
re a szerb politikai elit akkor figyelt fel, amikor szeptember végén a parlamentben 
határozottan felemelte szavát a vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló 
(restitúciós) törvény ellen, amely jogerőre emelte a kollektív bűnösség elvét. Buda
pest is figyelmeztette Belgrádot: ha nem változtatnak a helyzeten, Magyarország nem 
támogatja Szerbia tagjelöld státusát. A törvény sok olyan vajdasági magyart is érint, 
akiknek rokonai, hozzátartozói elszenvedői voltak a második világháború végén elkö
vetett délvidéki megtorlásoknak. A szerb kormány és a VMSZ végül megállapodott, 
hogy a rehabilitációs törvény módosításával orvosolják a kialakult helyzetet. Ebből 
- az európai jognak megfelelően és a restitúciós törvénnyel ellentétben -  kiiktatták a 
kollektív háborús bűnösség fogalmát és az egyéni felelősséget helyezték homloktérbe 
a háborús bűnösség megállapításánál. Egyes jogi szakértők szerint aggályos, hogy egy 
törvényt helyettesíteni lehet-e egy utóbb elfogadott másik jogi aktussal anélkül, hogy 
az előzőt hatályon kívül helyezték volna. A gyakorlat fogja igazolni, hogy igen -  vall
ják a kormányoldalon”, írja Varga István, az MTI belgrádi tudósítója.133

2011. december 28. A Vajdasági Magyar Szövetség határozott szándéka, hogy segítsen 
mindazoknak, akik részt akarnak venni a rehabilitációs és vagyon-visszaszármaztatási 
eljárásokban -  hangsúlyozta dr. Varga László, a VMSZ köztársasági képviselője a párt 
zentai szervezetének székházában megtartott összejövetelen, majd hozzátette, január 
23-tól a CMH-irodákon keresztül próbálnak személyre szabott segítséget nyújtani.

132 Kabók Erika: Realitássá válik az igazságtétel. Magyar Szó, 2011. december 24. 1. és 14., vagy http:// 
www.magyarszo.com/hu/201 l_12_26/kozelet/49499/Realit%C3%Alss%C3%Al-v%C3%Allik- 
az-igazs%C3%Algt%C3%A9tel.htm, 2011. december 26. [11:23] »  2014. február 7. [13:43]

133 Reményekés csalódásokéve. http://www.vajma.info/cikk/tukor/4630/Remenyek-es-csalodasok-eve-.
html, 2011. december 27. [17:56]
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Mindkét eljárás esetében lesznek olyan kérelmezők, akik az irodákba tájékozódni 
látogatnak el, ezt követően pedig választanak egy jogi képviselőt, és elindítják az el
járást. Lesznek olyanok is, akik az alapvető információkon túl a kérelmek megfogal
mazásában is segítséget kérnek, és lesznek olyan eljárások is, amelyek összetettségük 
okán olyan mennyiségű jogi munkát igényelnek, amit csak ügyvéd segítségével lehet 
elvégezni -  magyarázta dr. Varga László, aki hangsúlyozta, a csúrogi, a zsablyai és a 
mozsori magyarok, illetve leszármazottak esetében a jogsegélyszolgálat a teljes eljá
rás ügyintézését átvállalja, mivel az ő esetükben a kollektív háborús bűnösnek nyil
vánítás ténye azt igényli, hogy melléjük álljon a közösség. A képviselő elmondta, a 
hétvégi Magyar Szóban megjelenik majd egy tájékoztató füzet is, amely az eljárások
kal kapcsolatos alapvető információkat fogja tartalmazni,134 majd hozzátette, ajánla
tos minél előbb beadni a kérelmeket, mivel valószínűleg több tízezer kérelem érke
zik majd be.135

2011. december 30. „A vagyon-visszaszármaztatási, meg a rehabilitálásról szóló tör
vény kapcsán kialakult háború az év legmarkánsabb eseménysorozata volt. Az emberek 
láthatták a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Liberális Demokrata Párt és mások iga
zi arcát. A végeredmény azonban a kollektív bűnösség elvének kiiktatása a restitúció fo
lyamatából, meg az, hogy közel 70 év után törvény által került kimondásra, hogy a II. 
világháború végén és után nemzeti hovatartozásuk miatt fosztották meg embereket éle
tüktől, szabadságuktól vagy vagyonuktól, és ezért gyorsított eljárásban kell őket rehabi
litálni”, írja Pásztor Bálint, VMSZ szerbiai parlamenti képviselője.136

A magyar Országgyűlés elfogadta a CCX. törvényt az emberiesség elleni bűncselek
mények büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista dik
tatúrában elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről. E törvény értelmében az
1945-ben létrehozott nürnbergi katonai törvényszék alapokmányában meghatáro
zott, emberiesség elleni bűncselekmények, valamint a genfi egyezményekben fog
lalt fegyveres összeütközés esetén elkövetett súlyos jogsértések nem évülnek el. Ak
kor sem, ha az elkövetés idején a cselekmény a belső jog szerint nem minősült el nem 
évülő bűncselekménynek.137

Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke a Vajdaság Ma internetes 
hírportálnak adott évértékelő nyilatkozatában keserűen gondol a restitúcióról és a

134 A füzet a 2011. december 31-i Magyar Szó mellékleteként jelent meg. A CMH Jogsegélyszolgála
tának elérhetősége: http://www.cmh.org.rs/index.php?p=6

133 Horváth Zsolt: Rehabilitáció és vagyon-visszaszármaztatás. Magyar Szó, 2011. december 30. 13., vagy 
http://www.magyarszo.com/hu/201 l_12_30/vajdasag_zenta/497l6/, 2011. december 30. [04:53]

136 „Vonatkisiklás” és más események, http://www.pasztorbalint.rs/hu/blog/vonatkisiklas-es-mas- 
esemenyek#.VkDpF 17SÍTQ

137 http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc2.cgi?dbnum= 1 &docid=Al 100210.TV
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rehabilitációról szóló szerbiai törvények meghozatalára. Szerinte ugyanis ezek elfoga
dása után is tovább él a kollektív bűnösség elve. „Ezeknek mérhetetlenül ellene va
gyunk. Nagyon sajnáljuk, hogy ebbe belement a VMSZ négy képviselője is. A jövő 
évben mi mindent megteszünk ezen törvények megváltoztatása céljából”, mondta az 
MPSZ elnöke.138

A CMH Polgári Egyesület megbízásából készült, Tájékoztató a vagyon-visszaszár- 
maztatásról és a rehabilitációról című ingyenes kiadványt kapott a Magyar Szó min
den vásárlója. A kiadvány szerzője dr. Varga László, a VMSZ szerbiai parlamenti kép
viselője. A tájékoztató füzet azzal a céllal készült, hogy az érintettek számára útmuta
tóként szolgáljon a vagyon-visszaszármaztatási és a rehabilitációs eljárásokkal kapcso
latban. A kiadvány az alapinformációkat tartalmazza, személyre szabott a CMH Pol
gári Egyesület 2012. január 23-án induló Vagyon-visszaszármaztatási és a Rehabilitá
ciós Jogsegélyszolgálatnál lesz elérhető -  olvasható a füzet elején.

138 Ternovácz István írása. Rácz Szabó: Szakmailag sikeres, hatalmi szempontból diktatórikus... http:// 
www.vajma.info/cikk/vajdasag/12792/Racz-Szabo-Szakmailag-sikeres~hatalmi-szempontbol-
diktatorikus8230.html, 2011. december 31. [15:37]
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Légvári Sándor (1939-2014), a  csúrogi keresztek készítője



II. REHABILITÁCIÓ
(2012-2016)

2012. január 2. „Jó példa volt a kárpótlási és rehabilitációs törvény arra, hogy ho
gyan gondoljuk az együttműködést (Szerbiával — B. A.), s hogy Magyarországnak 
milyen feltételei vannak. Megköszönném Szerbia kormányának, külön pedig Bo
ris Tadic elnöknek, hogy megértette: segíteni akarunk, de ehhez Szerbiának is se
gíteni kell nekünk. Jeleztük a problémát, ők pedig a VMSZ-szel együtt megtalál
ták a megoldást. Ha így haladunk, Magyarország elkötelezett harcosa lehet Szerbiai 
EU-integrációjának” nyilatkozta Németh Zsolt a. Magyar Szónak.1

2012. január 4. Csúrogon az Irinej bácskai pravoszláv püspök szolgáltatta gyászmi
sével kezdődött a megemlékezés a hetven évvel ezelőtti razzia áldozatairól. A máso
dik világháború idején több ezer polgárt gyilkoltak meg Újvidéken, Óbecsén és a Saj
kásvidék falvaiban.2

2012. január 10. Apáti István és Szilágyi György jobbikos képviselő a Legfőbb 
Ügyészséghez fordult háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Isme- 
reden tettesek ellen tettek feljelentést az 1944-45-ös délvidéki mészárlás kapcsán, 
melynek több tízezer, főleg magyar és német áldozata volt.3

Mérey-Zagyva Emmánk a zombori Alapfokú Bíróság a Szerb Köztársasággal szem
beni kártérítési perben, a lelki megrázkódtatás és fájdalom kártérítése fejében 730 
000 dinárt, valamint még 31 500 dinár bírósági költséget ítélt meg, nem vagyoni 
kártérítésként. Édesapját ugyanis Tito kommunista partizánjai, válogatott kínzások 
után, gyilkolták meg 1944 decemberében Zomborban.4

1 Feltételünk, hogy a magyarok jól érezzék magukat, http://www.magyarszo.com/hu/2012_01_02/ 
kozelet/655/Felt%C3%A9tel%C3%BCnk-hogy-a-magyarok-j%C3%B3l-%C3%A9rezz%C3%A9k- 
magukat.htm, 2012. január 2. [10:43] »  2013. január 20. [23:15]

2 Béta: megemlékeztek a csúrogi razzia hetvenedik évfordulójáról, http://www.vajma.info/cikk/ 
vajdasag/12797/Megemlekeztek-a-csúrogi-razzia-hetvenedik-evfordulojarol.html, 2012. január 4. 
[18:22]

3 A Jobbik feljelentést tett az 1944-45-ös délvidéki mészárlás miatt, http://index.hu/belfold/2012/01/10/a_
jobbik_feljelentest_tett_a_44-45-os_delvideki_meszarlas_miatt/, 2012. január 10. [16:39]

4 JJ: Elmarad Mérey Emma zombori sajtótájékoztatója. Magyar Szó, 2012. február 21. 1 és 4.
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2012. január 19.
Vallomás5

Arról írnék, hogy személyemben hogyan élem meg a szerbiai választásokra való ma
gyar készülődést. Érzéseket, benyomásokat fogalmazok meg tehát, magyarságpoliti
kai intim világom fiókját nyitom ki olvasóim előtt. (Ha van, aki olvassa soraimat.)

Többször találkoztam immár Pásztor István, a VMSZ elnöke érvekkel alá nem tá
masztott állításaival, hogy nem kíván csatlakozni a másik négy magyar párthoz, mert 
extrém pártokhoz való csatlakozása ellent mond hitvallásának. Fejet hajtok eme ki
jelentés előtt, csak ott a problémám, hogy Elnök Úr soha nem támasztja konkrét ér
vekkel alá az általa fölemlegetett extrémizmust. Merthogy a rontó szándék bünteten
dő, az állam, ha kell, drasztikusan is fellép ellenében, különösen, ha kisebbségi ext
rémizmusról van szó.

Jegyzetem írására Pásztor István mai (2012. 01. 19.) Dnevnik-beli megnyilat
kozása késztetett. Igaz, nem beszél már a nyilatkozó szélsőjobbról, ez is szerencse 
közösségünkre nézve, de címben hozva kiáltja világgá Pásztor megnyilatkozását a 
Dnevnik: „Necemo u koaliciju s ekstremistima”.6 Fölszólító lenne a megnyilatkozás, 
de a fölkiáltójel elmaradt a cím végéről. Hát most én teszem oda ezt a fölkiáltójelet!

Az extrémizmus kifejezés, főleg a politikában szélsőséges nézeteket valló irányza
tot jelöl, főképpen szélsőséges magatartást fogalmaz. Nos, ha Pásztor Istvánnak igaza 
van, lusta és hozzá nem értő a szerb bűnüldözés. Aztán, ha szem előtt tartjuk a ma
darat tolláról, embert barátjáról közmondásunk arany bölcseletét, akkor a Demok
rata Párttal is problémák vannak, legalábbis zentai viszonylatban, ami azért országo
san is példaértékű. És elővehetjük a temerini példát is, de azt hiszem, a délvidéki ma
gyar embert nem ez élteti és vigasztalja, ő magyar szeretne maradni szülőföldjén, ta
lán nincs is más elvárása pártjaitól. Pásztor István fölemlít valami dehonesztálót is eb
ben az apró Dnevnik-beli megnyilatkozásban: „Ukoliko ne dode do saradnje, cetiri 
madarske stranke treba maksimalno da se potrude da prikupe dovoljan broj potpisa, 
da obezbede depozit, de neutralizuju cinjenicu da u bazu podataka madarskih biraca 
SVM ima uvid.. .”7 Tudom, Pásztor István is és magam is Ágoston Andrást idéztem, 
de én nem Ágoston, hanem délvidéki magyarságunk miatt, megállók egy pillanatra.

Pásztor úr pártja, mert kénytelen vagyok így nevezni a VMSZ-t, hiszen számos 
esetben megtette ezt Elnök Úr is, más is, a jelen pillanatban nem képviseli a teljes 
délvidéki magyarság érdekeit! És én ki is fejtem állításomat, nem axiómát hirdetek!

5 http://www.vajma.info/cikk/olvasok/83/Vallomas.html, 2012. január 19. [16:16]
6 Nem akarunk koalícióra lépni a szélsőségesekkel.
7 Amennyiben nem kerül sor az együttműködésre, a négy magyar pártnak maximálisan törekedni kell 

elegendő aláírás összegyűjtésére, hogy biztosítsák a letétet, hogy semlegesítsék a tényt, hogy a VMSZ- 
nek betekintése van a magyar választók adatbázisába...

http://www.vajma.info/cikk/olvasok/83/Vallomas.html


Pedig közösségünknek az volna üdvös, ha teljes magyarságunkról esne szó minden 
szinten és minden színtéren, de ez nincs így. Önök kiálltak egy vajdasági ideáért, el
lenszegültek az országos büdzsének, és csúfos vereséget szenvedtek, mert sok kakas 
kukorékolt a határozathozatal előtt, aztán olyanok léptek a magyarság elé és a nyaká
ra, akik később fasisztát rikoltottak még a mai délvidéki magyarokra is! Az Ön meg
fogalmazásában, mert szót sem szólt róluk, ők nem extrémek. Pedig az az igazság, 
hogy mindmáig falaznak a népirtásnak, mert 1944/45-ben a délvidéki magyarság és 
németség ellen háborús és emberiségellenes bűntettet követtek el a szovjet seregek 
után bevonuló „fölszabadító és antifasiszta” erők. Képviselői(n)knek szavuk nem volt 
ehhez?! Más irányokon és ösvényeken gyalogoltak, és mindmáig az elfogadott tör
vényben ott díszeleg fasisztává gyalázásunk, a délvidéki magyarság, az összmagyarság 
gyűlölt fasizmusa, amely soha nem volt valóság, és semmi nem úgy történt, ahogy a 
mondogatok mondogatják. Sajnos, a razziák megtörténtek, de a bűnösök megnevez
tettek. Nyilvánosan akasztották őket, Újvidéken és Zsablyán, Szombathelyi vezér- 
ezredes kivételével. Őt is kivégezték, kínok közt szenvedett ki, de nem ujjongó kö
zönség előtt. Azonban miért nem szólt és szól köztársasági képviselőink számon kérő 
hangja a fölszabadítónak és antifasisztának nevezett erők délvidéki népirtásáról és há
borús, valamint emberiesség elleni bűntetteiről?

Nagy dolog az a másik törvény is, amelyet helyettesítésként bejelöltek(!) és dek
larálták, hogy ezzel minden nemzetiségi sántaságunk megszűnt! Ám a két törvény 
alapján álljanak Önök a szerb bíróság elé! Az ítélet milyen is lesz? Hogyan is születik 
majd? És mi alapján fogalmazzák majd meg az indoklást? És miért is kell még min
dig a magyarnak kérni a rehabilitációt?

Tudja Elnök Ür, ki kéri majd az ilyen rehabilitációt? Akinek visszakövetelni való
ja van. AJdnek nincs, s ez a többség, az abszolút többség, mert az szinte mindmáig 
nincstelen ezen a tájon, a 95 százalék, azok aztán nem mocorognak majd, mert mi
nek is tennék, minek piszkálják a sz..rt, úgyis büdös! Kinek is hiányzik mindez? Elő
deik személyében csupán becsületükben bántottak, árvaságukat és mellőzöttségüket 
túlélték, számukra nem hiányzik semmi összeütközés az állammal, az évtizedes ta
pasztalatok szerint csak káruk származhatna belőle! Hát így védi meg az Önök által 
agyondicsért törvény a délvidéki magyarságot! (De ezt, amit eddig leírtam, én csak 
álmatlan álmomban álmodtam, talán nem is igaz semmi, talán semmi nincs is így!)

Visszatérve a délvidéki magyarság kézfogására vagy annak elvetésére: összefogás 
kellene, igazi és őszinte, nem én, Ady már megfogalmazta ezt, és igaza volt, most 
csak fölemlegetem nagy költőnk maximáját! Ha nincs összefogás, a maradék négy kis 
párt, ahogy Ön fogalmaz, igyekezni fog majd, szeretne egyről a kettőre jutni, jól is 
teszik, ha ezt megteszik, hiszen ez a pluralizmus! Összegyűlik majd a befizetendő ösz- 
szeg is, és indulni fognak a választásokon. És a jelenlegi szerb választási törvény alap
ján biztosan lesz annyi szavazatuk, hogy képviselőjük legyen a parlamentben. Ha az



Ön tanácsadói számolgatni képesek, ujjaikat babrálgatva megfejthetik, hogy ez tel
jes realitás, hiszen húszezer(?!) szavazat sem kell majd egy képviselői helyért, s húsz
ezer olyan ellenzőjük akad a Duna-, Körös-, Bácsér-, Tisza-, Aranka-, Béga- és Temes 
mentén, aki talán magyarra szavazna és nem Önöket tartja hitelesnek? És a Nagy-csa
tornát nem is említettem! Viszont az országgyűlési választások után, ha a VMSZ-en 
kívüli más délvidéki magyar pártok képviselői is beülhetnek a honatyák közé, akkor 
ők extrémek lesznek indulásban, mert Ön, önök ezt állítják róluk? Már most a rajt 
előtt? Visszatérhetünk kiindulási pontunkra? Argumentumok nélkül hogyan minő
síthet a VMSZ és annak elnöke?

Nem is a pártközi minősítgetések fájnak nékem, hanem az, hogy hétről hétre meg
jelenő információik (interjúk, jegyzetek, beszámolók stb.) alapján a szerbség az Önök, 
a VMSZ kommunikációjából azt fejti meg, azt értelmezi, hogy a délvidéki magya
rok egy része extrém, ultrajobbos stb. Önök fogalmazzák meg e tartalmakat, amelyek 
társadalmilag és politikailag legártóbbak teljes közösségünk számára. Nyilatkozataik 
alapján aztán megindul a magyarellenes képrajzolás, amelynek kútfője az Önök meg
nyilatkozása. Hiteles hivatkozási alap, nagyon is az! Bartókot idézném: „Csak tiszta 
forrásból!” Ám Önök zavarossá teszik ama kristálytiszta vízbuggyanást. Ha innék be
lőle, csörögne, ropogna a fogam tőle, szomjam nem oltaná.

Mit mondjak vallomásom végén? Nekem ez nem tetszik, ami van, ami kialakult. 
Rontó szándékot messze kéne tőlünk hessenteni! És miért nem ülnek le a délvidéki 
magyar közösségek, miért nem kommunikálnak egymás között? Nem létezhet közös 
(politikai nézetek fölötti nemzetiségi) stratégiánk? Pedig kellene, hogy legyen! A tan
ügy, a kultúra és a tájékoztatás ezt kívánná. Meg én is. (Csak egy szavazat vagyok, de 
ott leszek biztosan az ikszelésnél!) Ám ki is hallja meg egy kivénhedt tanár monológ
ját? Ki érzékeli megnyilatkozásomban, hogy nékem most valami nagyon fáj?

Kutyaugatás(om) nem hallik az égig.
Béke velünk!

Balogh István

2012. január 23. Megkezdte működését a VMSZ jogsegélyszolgálata, amely a re
habilitálással, illetve a vagyon-visszaszármaztatással kapcsolatban nyújt jogi tanácsot 
az érdeklődőknek. Szabadkán, Zentán, Újvidéken, Nagybecskereken, Temerinben és 
Zomborban jogászok várják a kérelmezőket -  írja a Magyar Szó.8

„A Vajdasági Magyar Szövetség azért döntött amellett, hogy a CMH irodaháló
zattal együttműködve vagyon-visszaszármaztatási és rehabilitációs jogsegélyszolgála
tot indít útjára, mert az a célunk, hogy minél több vajdasági magyar ember tudjon

8 K-k: Beindult a jogsegélyszolgálat. Magyar Szó, 2012. január 24. 1 és 5. Lásd még Kabók Erika: Jog
segélyszolgálat a rehabilitálást és kárpótlást kérelmezőknek c. írását. Magyar Szó, 2012. január 28. 16.



sikeresen élni a vagyon-visszaszármaztatás, vagy a rehabilitáció, vagy mindkettő lehe
tőségével, attól függően, hogy a felmenőinek élethelyzetéből adódóan ki melyik el
járás indítására jogosult. Másrészről pedig, akár a vagyon-visszaszármaztatást, akár a 
rehabilitációt nézzük, bonyolult eljárásokkal állunk szemben. Ezek nem olyan eljárá
sok, amelyekkel az emberek találkozhattak volna, amikor valamely ügyüket intézték 
akár a közigazgatásban, akár az igazságszolgáltatásban. Az teszi többek között bonyo
lulttá ezeket az ügyeket, hogy a jogsérelem és az arra utaló körülmények, bizonyíté
kok több évtizedesek, a vagyontárgyak jó része azóta esetleg tulajdonost cserélt, vagy 
egyes vagyontárgyaknak többször megváltozott a formája. Ebből a szempontból lát
tuk indokoltnak, hogy segítségnyújtási lehetőséget biztosítsunk. Emellett a vajdasági 
magyarság egy része, a csúrogi, a zsablyai és a mozsori származásúak a kollektív bű
nösség alapján lettek háborús bűnössé nyilvánítva. Az ő esetük egy olyan történelmi 
igazságtalanság, amelynek az orvoslása nemcsak egyéni érdek, hanem a vajdasági ma
gyar közösség érdeke is” nyilatkozta Varga László a lapnak.9

2012. január 26. A temerini önkormányzatban járt Glisa Mihajlov, a Backi fórum 
(Bácskai Fórum) nevű civil szervezet elnöke, majd innen Járekra ment, hogy megtekint
se az ottani emlékhelyet, amelyre tavaly (2011 -  B. A.) szeptemberben -  szorosan egy
más mellé -  helyeztük el a korábbi német és magyar keresztet a haláltáborban elhunyt 
hat és félezer német és magyar áldozat emlékére. A keresztek ünnepélyes áthelyezésére

Csorba Béla emlékezik a Jdreki emlékhelynél az itt eltemetett magyar 
és német áldozatokra, 2011. szeptemberében (Temovácz István felvétele)

9 Diósi Árpád: Bonyolult eljárásokkal állunk szemben. Magyar Szó, 2012. január 24. 5., vagy http:// 
www.magyarszo.com/hu/2012 _ 0 1 _24/kozelet/7826/Bonyolult-elj%C3%A 1 r%C3%A 1 sokkal- 
% C3% Alllunk-szemben.htm, 2012. január 24. [04:24]

http://www.magyarszo.com/hu/2012_01


két autóbusznyi egykori táborlakó érkezett Németországból, s jelen voltak a temerini 
önkormányzat és a VMDP vezetői, valamint több csúrogi és zsablyai származású túlélő 
és hozzátartozója is. A novemberi halottak napi megemlékezésen Szungyi László espe
resplébános magyar és német nyelven mondott megható beszédet itteni magyarok, vala
mint a németek szervezetének jelenlétében. Az akkor még háborítatlanul helyükön álló 
keresztek egyikét a közeli napokban azonban ismeretlen tettesek eltávolították a helyé
ről és a földre dobták. A felirat alapján nem volt nehéz megállapítani, hogy ez a „ma
gyar” kereszt. Glisa Mihajlov azonnal értesítette Csorba Bélát, aki a helyszínre érkezve 
konstatálta a történteket, majd visszaállította eredeti helyére a keresztet. A nagyobb, a 
Duna Menti Svábok Világszervezete által készíttetett fejfát az elkövetők nem bántották. 
A nyomok alapján feltételezhető, hogy a kegyeletsértésre 2-3 nappal ezelőtt kerülhetett 
sor. Emlékeztetőül: 1945. január 23-án a csúrogi, 24-én pedig a zsablyai magyarokat in
ternálták a járeki halál táborba, ahol többek között nyolcvan magyar csecsemő és gyer
mek halt meg az embertelen bánásmód következtében.10

2012. január 26. A bácskai pravoszláv egyházmegye hivatalosan is bocsánatot kért 
Magyarország szerbiai nagykövetétől, Nikowitz Oszkártól, amiért nem küldött neki 
hivatalos meghívót az újvidéki razzia 70. évfordulója alkalmából rendezett megemlé
kezésre. A közlemény szerint a hiba protokolláris félreértés miatt történt.11

2012. január 28. A budapesti Magyar Nemzet napilap arról ír, hogy Fazekas Géza, 
a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője közlése szerint Apáti István és Szilágyi 
György; a Jobbik Párt parlamenti képviselői január elején följelentést tettek a titóista 
partizánok által 1944-45-ben elkövetett délvidéki magyarirtás ügyében12 (amit aztán 
a Központi Főügyészség áttestált a szegedire).13

10 a -a: Kitépték a földből a magyarok keresztjét. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12859/Jarek- 
Kiteptek-a-foldbol-a-magyarok-keresztjet-.html, 2012. január 26. [17:52], vagy Magyar Szó, 2012. 
január 27. 12.

11 Tanjug: A bácskai pravoszláv egyházmegye elnézést kér a magyar nagykövettől, http://www.vajma. 
info/cikk/vajdasag/12860/A-bacskai-pravoszlav-egyhazmegye-elnezest-ker-a-magyar-nagykovettol. 
html, 2012. január 26. [18:33] Lásd még Josef Levi: A mai nap nem arról szólt, ami itt történt. 
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12842/Josef-Levi-a-mai-nap-nem-arrol-szolt--ami-itt-tortent. 
html, 2012. január 23. [18:22]

12 MTI: Ügyészségi nyomozás indult az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás ügyében, http://hvg.hu/itt- 
hon/20120128_nyomozas_delvidek_magyarirtas, 2012. január 28. [9:14]; tuti: Nyomozás indul 
a délvidéki magyarirtás kivizsgálása ügyében. http://www.vajma.info/cikk/tukor/4720/Nyomozas- 
indul-a-delvideki-magyarirtas-kivizsgalasa-ugyeben.html, 2012. február 3. [16:44]; Kutatás örve 
alatt. A délvidéki vérengzés feltárásának politikai összefüggései, http://www.keskenyut.hu/contents/ 
printwindow.jsp?id=l&main=609 és Mihajlovits Klára: A magyarok elleni népirtás nem évül el. Ma
gyar Szó, 2012. február 4. 1. és 18.

13 tuti, az előző jegyzetben.

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12859/Jarek-
http://www.vajma
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12842/Josef-Levi-a-mai-nap-nem-arrol-szolt--ami-itt-tortent
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4720/Nyomozas-
http://www.keskenyut.hu/contents/


2012. január 28. Újvidék
Rehabilitálás14

A rehabilitálási törvényt (Zakón o rehabilitaciji) a szerb parlament 2011. december 
5-én 121 igenlő, öt nemleges (akik között nem voltak ott a Vajdasági Magyar Szö
vetség képviselői) és egy tartózkodó szavazattal fogadta el (Sluzbeni glasnik RS I Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 92/2011. szám). Ez a törvény felváltotta a 2006. 
április 17-i -  mindössze kilenc szakaszból álló -  rehabilitálási törvényt, amely a SZK 
Hivatalos Közlönyének (Sluzbeni glasnik RS) 2006. évi 33. számában jelent meg és 
2006. április 25-étől 2011. december 15-ig volt hatályban.

A 33 szakaszból álló törvény 1. szakasza (A törvény tárgya) rendezi azon személyek 
rehabilitálását és az őket érintő jogi következmények kérdését, „akiket e törvény élet
belépéséig politikai, vallási, nemzeti vagy ideológiai okokból megfosztottak az életük
től, szabadságuktól vagy más jogaiktól:

1) Szerb Köztársaság területén, bírósági vagy adminisztratív határozat nélkül;
2) Szerb Köztársaság területén kívül, bírósági vagy a katonai és más jugoszláv szerv 

adminisztratív határozata nélkül, ha tartózkodási helyük Szerb Köztársaság terü
letén volt vagy van, vagy pedig ha Szerb Köztársaság állampolgárságával rendel
keztek, illetve rendelkeznek;

3) a Szerb Köztársaság bíróságának vagy adminisztratív szervének határozatával;
4) a jugoszláv katonai vagy más szervek bírósági vagy adminisztratív határozatával, 

ha Szerb Köztársaság területén volt vagy van tartózkodási helyük, vagy ha Szerb 
Köztársaság állampolgárságával rendelkeztek, vagy rendelkeznek.

A 3)-as és 4)-es pontjában leírt személynek abban az esetben van joga a rehabilitá
cióra, ha a bírósági vagy adminisztratív határozat ellentétben áll a jogállam elveivel és 
az emberi és szabadságjogok általánosan elfogadott szabályaival.

Az 1. bekezdésében leírt azon személyeknek is joguk van a rehabilitációra, akik a tör
vény és más előírások értelmében a népfelszabadító háború harcosainak tekinthetők.

14 Megjegyzések:
1. A rehabilitációs törvény (Zakón o rehabilitaciji) szerb nyelvű szövege megtalálható a http://www. 
parlament.rs/akti/doneti-zakoni/doneti-zakoni. 1033.html honlapon.
A törvény nyomtatott szövege Szerbia Hivatalos Közlönyének (Sluzbeni glasnik RS) 2011. decem
ber 7-i 92. számában jelent meg (3-6. o).
2. Magyar nyelvű szöveg:
h ttp ://b o z o k ian ta l.b lo g sp o t.c o m /se arch /lab e l/T % C 3 % B 6 rv % C 3 % A 9 n y % 2 0 a% 2 0
rehabilit%C3%Alci%C3%B3r%C3%B3l
3. A rehabilitálási törvény elfogadásának kronológiája a http://bozokiantal.blogspot.com/ 
search /label/R ehabilit% C 3% A U % C 3% A ls% 20% 28em l% C 3% A 9keztet% C 5% 91% 20 
I.%29 és a http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Rehabilit%C3%A1l%C3%A1s%20 
%28eml%C3%A9keztet%C5%91%20II.%29 internetes oldalakon található.
4. A törvénnyel kapcsolatos írások, nyilatkozatok és elemzések (37) a

http://www
http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/T%C3%B6rv%C3%A9ny%20a%20
http://bozokiantal.blogspot.com/
http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Rehabilit%C3%A1l%C3%A1s%20


A szakasz 4. bekezdésében a törvény kimondja hogy, „rehabilitációra nincs joguk 
azoknak a személyeknek, akik a II. világháború idején a megszálló fegyveres erők és 
a quislingalakulatok tagjaként Szerb Köztársaság területén fegyveres összetűzésekben 
vesztették életüket”.

Az 5. bekezdés alapján „Szerbia nem felelős a megszálló erők II. világháború idején 
elkövetett tetteiért és cselekedeteiért”.

A törvény 2. szakasza rendezi a rehabilitáció alapján elnyert, az elkobzott vagyon vissza
származtatására vagy a kártalanításra való jog korlátait. Előírja, hogy „nem rehabilitálha
tók és nincs joguk az elkobzott vagyon visszaszármaztatására Az elkobzott vagyon vissza
származtatásáról és a kárpótlásról szóló törvény 2. szakasza értelmében (Sluzbeni glasnik 
RSy 72/11-es szám) a megszálló erők tagjainak, akik a II. világháború alatt megszállták 
Szerb Köztársaság területének részeit, továbbá a quisling (kollaboráns) alakulatok tagjai
nak, ha háborús bűnöket követtek el, illetve részt vettek azok végrehajtásában”.

A szakasz további része pontosítja, hogy ki tekinthető az elkobzott vagyon vissza
származtatásáról és a kárpótlásról szóló törvény 5. szakasza 3. bekezdése 3)-as pont
jában leírt személynek:

1) minden olyan személy, akit a katonai bíróság vagy a Jugoszláv Népfelszabadí
tó Bizottság ellenőrzése alatt levő más szerv döntésével a meghatározott település 
felszabadításának napjától számítva háborús bűnösnek, illetve háborús bűncse
lekmény résztvevőjének nyilvánítottak;

2) minden olyan személy, akit a Demokratikus Föderatív Jugoszlávia és a Jugoszláv 
Föderatív Népköztársaság bíróságai vagy más szervei, valamint a II. világháború 
ideje alatti megszállók és segítőik bűncselekményeit megállapító állami bizott
ság háborús bűnösnek, illetve a háborús bűnök elkövetése résztvevőjének nyil
vánítottak.

A leírtak nem vonatkoznak azokra a személyekre, akiket e törvény életbelépésének 
napjáig rehabilitáltak, akiket a törvény erejénél fogva rehabilitálnak és azokra a sze
mélyekre, akikről a rehabilitáció folyamatában megállapítják, hogy nem követtek el 
háborús bűnöket, illetve nem vettek részt háborús bűnök elkövetésében. A szakasz 
utolsó bekezdése pontosítja, hogy „felszabadulás napjának az a nap tekintendő, ami
kor a népfelszabadító hadsereg tagjai a gyakorlatban megkezdték a hatalom gyakor
lását a meghatározott településen, és az később sem szakadt meg”.

A 3. szakasz előírja, hogy a rehabilitáció „azon okmányok, illetve tettek semmissé 
nyilvánítását, illetve hatályon kívül helyezését jelenti, amelyekkel a törvény 1. szaka
sza 1. bekezdésében leírt személyeket politikai, nemzeti vagy ideológiai okokból meg
fosztották az életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól”.

A szakasz 2. bekezdése meghatározza, hogy a törvényben meghatározott más sze
mélyekre nézve a törvényből eredő jogi következmények alatt azok az intézkedések ér
tendők, amelyekkel elháríthatok vagy enyhíthetők a semmissé nyilvánított, illetve



hatályon kívül helyezett okmányok és cselekedetek következményei, és a követke
ző jogokat ölelik fel: jogot a külön nyugdíj évekre; havi pénzjuttatást (külön pótlé
kot); egészségvédelmet és az egészségbiztosításból eredő más jogokat; jogot az elkob
zott vagy az elvett vagyon visszaszármaztatására, illetve az ezzel a vagyonnal kapcsola
tos (anyagi és nem anyagi természetű) kárpótlásra.

A törvény 4. szakasza, a rehabilitáció formáit határozza meg. Előirányozza a tör
vényből közvetlenül adódó rehabilitációt (törvényes rehabilitáció) és a bírósági döntés
sel kimondott rehabilitációt (bírósági rehabilitáció). A rehabilitáció fajtájától függetle
nül szükség van a bírósági döntésre, miközben a törvényes rehabilitáció esetén a bíró
ság megállapítja, hogy az érintett személyt a törvény erejével rehabilitálták, a bírósá
gi rehabilitáció esetén pedig a bíróság a saját határozatával mondja ki a rehabilitációt.

A törvény 5. szakasz a törvényes rehabilitációt rendezi.
A törvény erejénél fogva rehabilitálják a törvény 1. szakasza 1. bekezdése 3)-as és 

4)-es pontjában leírt személyeket, akiknek megsértették a jogait és szabadságát és bí
rósági vagy adminisztratív határozattal büntetésben részesítették őket:

1) olyan cselekedetért, amelyről az elkövetés időpontjában a törvény nem mond
ta ki, hogy büntetendő cselekmény, vagy olyan büntetésben részesítették őket, 
amely a végrehajtáskor nem szerepelt az előírásokban;

2) az ellenséges propaganda bűncselekményéért, az ország társadalmi-politikai vi
szonyainak rosszindulatú és valótlan bemutatásáért a Büntető törvénykönyv 118. 
szakasza 1. bekezdése alapján;

3) olyan bűncselekményért, amelyet Az engedély nélküli kereskedelem, a tiltott 
spekuláció és gazdasági szabotázs leküzdéséről szóló törvény 1. szakasza 3. bekez
dése és 5. szakasza 2. bekezdése határoz meg;

4) olyan bűncselekményért, amely miatt Az engedély nélküli kereskedelem, a til
tott spekuláció és gazdasági szabotázs leküzdéséről szóló törvény értelmében el
járva a vállalat (üzlet) tulajdonosával, a jogi személy tulajdonában levő vállalat 
vagy vagyon feletti irányítást végző felelős igazgatóság, a jogi személy szervével 
vagy a jogi személy felhatalmazottjával szemben az idézett törvény 11. szakaszá
nak alkalmazásával megsértették az ártatlanság vélelmének az elvét;

5) olyan bűncselekményért, amit A nemzeti, faji és vallási gyűlölet- és ellentétszí
tás tiltásáról szóló törvény 2. szakasza nevez meg, ha az adott cselekményt csak 
írással követték el;

6) a büntetés-végrehajtó intézményből vagy más kényszerintézkedés vagy bünte
tés előli szökésért, e törvény 1. szakasza 1. bekezdése szerint meghatározott sze
mély esetében.

A törvény erejénél fogva rehabilitálják azokat a törvény 1. szakasza 1. bekezdése 3)- 
as és 4)-es pontjában leírt személyeket, akiket bírósági vagy adminisztratív határozat



alapjánmegfosztottak a szabadságuktól azzal a váddal, hogy a Tájékoztatási Iroda 
1948. június 28-ai határozata mellett foglaltak állást, és akiket a Jugoszláv Födera
tív Népköztársaság lágereiben vagy börtöneiben tartottak fogva 1948 és 1955 között.

A törvény erejénél fogva rehabilitálják azokat a személyeket is, akiket a kollektív fe
lelősség elve alapján háborús bűnösöknek, illetve háborús bűncselekmények résztve
vőinek nyilvánítottak, és nem veszítették el a jugoszláv állampolgárságukat, nem kö
vettek el háborús bűnöket és nem vettek részt háborús bűncselekményekben.

A törvény erejénél fogva rehabilitálják azokat a személyeket is, akiktől a Jugoszláv 
Föderatív Népköztársaság Népszkupstinája Elnökségének 1947. március 8-án hozott 
392-es rendeletével megvonták az állampolgárságot és elkobozták egész vagyonukat.

A 6. szakasz előirányozza, hogy a rehabilitálási eljárás kérelem beadásával indítha
tó el.

A törvény 7. szakasza, határozza meg azoknak a személyeknek a körét, akik benyújt
hatják a rehabilitálási kérelmet.

A rehabilitálási kérelmet elsősorban a törvény 1. szakasza 1. bekezdésében leírt sze
mély adhatja be. Amikor az a személy, akire a rehabilitáció vonatkozik, nincs ab
ban a helyzetben, hogy maga nyújtsa be a kérelmet, törvény több más személy szá
mára lehetővé teszi a kérelem benyújtását: a házastárs, a házasságon kívüli partner, a 
gyermek (házasságban született, házasságon kívül született, örökbe fogadott és nevelt 
gyermek), az örökösök, elődök, örökbe fogadók, testvérek, a többi törvényes örökös, 
végrendeletbe foglalt örökösök, jogi személy, amelynek az adott személy tagja vagy 
alapítója volt.

Olyan jogi személy is benyújthatja a kérelmet, amelynek célja az ember és polgár 
szabadságának és jogainak védelme, az e törvény 1. szakasza 1. bekezdésében leírt sze
mély saját kezű aláírásával ellátott, az illetékes szervnél hitelesített beleegyezésének a 
mellékelésével, vagy e személy halála esetén a szakasz 2)-es pontjában leírt valamely 
fizikai személy beleegyezésével.

Az ügyész a kérelmet a jogállam elvének és az általánosan elfogadott emberi és sza
badságjogoknak a súlyos megsértése esetén nyújthatja be.

Jogosultak a rehabilitálási kérelem benyújtására a törvény 1. szakasza 1. bekezdé
sében leírt személyek gyermekei is, akik a szülők jogainak és szabadságának a meg
sértése idején a büntetés-végrehajtó intézményben születtek, illetve akik a szülőkkel 
együtt egy bizonyos időt ezekben az intézményekben töltöttek, vagy a büntetés-vég
rehajtás ideje alatt az egyik vagy mindkét szülő gondoskodását nélkülözve nőttek fel.

A 8. szakasz tartalmazza a rehabilitációs kérelem tartalmának a részletezését. Elő
irányozza, hogy a kérelemben fel kell tüntetni a rehabilitálást kérő személy személyi 
adatait, a jogsértés jellegét és a kérelem indokoltságát szolgáló bizonyítékokat.

A törvény 9. szakasza megszabja azt a határidőt, amelyen belül be lehet nyújtani a ké
relmet, miszerint a törvényben előírt jogsértések miatti rehabilitációt kezdeményező



kérelem beadására vonatkozó jog „a törvény életbe lépésétől számított öt év után 
megszűnik”.

A 10. szakasz előírja a rehabilitációs kérelemről döntő bíróság összetételét és felha
talmazását.

A rehabilitációs kérelemről a kezdeményező lakóhelye, illetve székhelye, vagy pe
dig a jogsértés színhelye szerinti illetékes felsőbíróság dönt. Az eljárásokban egyes 
bíró dönt.

A törvény 11. szakasza előírja a bíróság az eljáró bíróság kötelezettségét, hogy a be
nyújtott kérelemről azonnal értesítse az igazságügyi minisztériumot. Az értesítésre azért 
van szükség, mert az eddigi bírósági gyakorlatban előfordult, hogy egy személyre vo
natkoztatva több rehabilitálási kérelmet nyújtottak be, mégpedig különböző bírósá
gokon. Ilyen esetben az igazságügyi minisztérium értesíti azokat a bíróságokat, ahol 
eljárások indultak, és ezt követően az eljárás annál a bíróságnál lesz lefolytatható, ahol 
azt a legkorábban kezdeményezték.

A 12. szakasz előírja, hogy a rehabilitálási kérelmet benyújtó személynek a reha
bilitálási folyamatban joga van díjtalan jogsegélyre, és hogy mentesül az eljárás költsé
gei alól.

A törvény 13. szakasza a nyomozás elvét, mint a bírósági eljárás elvét határozza meg. 
Ez azt jelenti, hogy a bíróság szerzi be az illetékes állami és más szerveknél a bizonyí
tékokat és adatokat, továbbá, hogy önállóan nyomozhat olyan tények után, amelye
ket egyik ügyfél sem említett az eljárás során. Az állami szervek kötelesek a bíróság
nak a követelés beérkezésétől számított 60 napon belül eljuttatni a bizonyítékokat.

A törvény 14. szakasza előírja a rehabilitációs eljárás szabályait. Ha törvényerejű re
habilitációról van szó (5. szakasz), a rehabilitációs kérelemről a bíróság egyszemélyes 
eljárásban dönt a peren kívüli eljárás szabályai szerint azzal, hogy kötelezően kikéri 
az illetékes felsőügyész véleményét. A bírósági rehabilitáció esetén (4. szakasz) a bíró
ság kétszemélyes eljárásban dönt a peren kívüli eljárás szabályait figyelembe véve, és 
ebben az esetben második résztvevőként kötelezően jelen van az illetékes felsőügyész.

A 75. szakasz előirányozza azt a lehetőséget, hogy a rehabilitálási eljárás elindítá
sa előtt vagy az eljárás alatt -  a rehabilitálási kérelmet benyújtó személy indítványá
ra — ideiglenes biztonsági intézkedéseket lehet meghatározni, a végrehajtási eljárás sza
bályai szerint.

A 16. szakasz előirányozza, hogy a rehabilitálási eljárásban nem alkalmazzák a peren 
kívüli eljárót szabályozó törvény 16., 23., és 24. szakaszát, figyelembe véve a rehabili
tálási eljárás különleges jellegét. Azokról a törvényszakaszokról van szó, amelyek per
re vagy a közigazgatási szerv előtti eljárásra utasítanak abban az esetben, amikor a részt
vevők számára a megkérdőjelezett tények fontosak az elsődleges kérdés megoldásához.

A 77. szakasz rendezi a rehabilitálásról szóló végzés tartalmát. A törvény erejénél fog
va kimondott rehabilitálásról szóló végzéssel a bíróság megállapítja, hogy a rehabilitált



személy ellen hozott határozatot semmissé nyilvánítja annak meghozatalától számít
va, és hogy semmisnek tekintendők a belőle eredő jogi következmények is. A bírósági 
rehabilitációs eljárásban a rehabilitálási kérelem teljesen vagy részben is elfogadható 
abban az esetben, ha a vonatkozó határozatban feltüntetett egy vagy több bűntett né
melyikére vonatkoztatva megalapozott. Előírja, hogy rehabilitált személyt büntetlen 
előéletűnek tekintik annak a cselekménynek a vonatkozásában, amelyről kimondták 
a rehabilitációt, a letöltött büntetés ideje -  amire a rehabilitáció vonatkozik -  a sza
badságtól való jogtalan megfosztottság idejének tekintendő.

A 18. szakasz a másodfokú eljárást rendezi. A rehabilitálási eljárásban meghozott 
végzés ellen a végzés átvétele utáni 30 napon belül fellebbezni lehet. Az illetékes fel- 
lebbviteli bíróság dönt a fellebbezésről, három bíróból álló bírói tanács által. A reha
bilitálási eljárásban a revízió nem engedélyezett.

A 19. szakasz a rehabilitációról szóló jogerős ítélet megjelentetését rendezi. Előirá
nyozza, hogy a Minisztérium a köztársasági Hivatalos Közlönyben (Sluzbeni glasnik 
RS) legalább háromhavonta megjelenteti a rehabilitált személyek nevét és adatait, a 
rehabilitálást kérelmezők követelésére.

A törvény 20. szakasz a rendezi a rehabilitált személyek jogait. A rehabilitált szemé
lyeknek joguk van a külön nyugdíjjogosultsági idő elismertetésére, havi pénzbeli jut
tatásra, egészségvédelemre, az elkobzott vagy elvett vagyon visszaszármaztatására, il
letve az adott vagyonra vonatkozó kárpótlásra, és joguk van anyagi és nem anyagi kár 
miatti rehabilitációs kárpótlásra.

A törvény 21. szakasza, előírja az érintett más személyek jogait. Előirányozza, hogy 
azoknak a gyerekeknek, akik a szülők szabadságuktól való megfosztásának és az elle
nük alkalmazott jogsértéseknek az idején a büntetés-végrehajtó intézményekben szü
lettek, joguk van az egészségbiztosításra és az egészségbiztosításból eredő más jogok
ra, valamint a nem anyagi kár miatti kárpótlásra. A rehabilitált személy házastársá
nak, a gyermekének, a szüleinek, illetve a testvéreinek, a házasságon kívüli partne
rének joga van a rehabilitációs kárpótlásra, a rehabilitált személy örököseinek pedig 
joguk van az elvett vagy elkobzott vagyon visszaszármaztatására, illetve az erre a va
gyonra vonatkozó kárpótlásra.

A 22. szakasz kimondja, hogy a rehabilitált személy számára a szabadságvesztésének 
az idejét kétszeres nyugdíjjogosultsági iddhek számolják el. Ez mellett a rehabilitált sze
mély számára a nyugdíjba beszámított tényleges időnek ismerik el a szabadságvesztés 
lejárta után munkanélküliként eltöltött időt is legfeljebb 2 évre vonatkozóan, abban 
az esetben, ha a munkanélküliség a jogsértés miatt következett be.

A rehabilitált személyeknek -  a 23. szakasz értelmében -  joguk van külön pótlékra 
havi pénzbeli járadék formájában, ami a Szerb Köztársaságban az előző évben kimu
tatott átlagfizetés 50 százalékának megfelelő összeg lehet, a feltétel az, hogy az érin
tetteknek legalább nyolcévnyi szolgálati ideje legyen.



A 24. szakasz az egészségbiztosítási és az ezzel kapcsolatos jogérvényesítést szabályoz
za. Ezeket a jogokat a rehabilitált személy valósíthatja meg, valamint annak gyerme
kei, ha azok a szülő elleni jogsértések idején a büntetés-végrehajtó intézményben szü
lettek, azzal a feltétellel, hogy más alapon nincs egészségbiztosításuk.

A 25. szakasz előirányozza, hogy a rehabilitált személy, illetve az örökösei jogot for
málhatnak az elkobzott vagy elvett vagyon visszaszármaztatására, illetve a kártalanítás
ra, a vonatkozó törvénnyel összhangban.

A 26. szakasz előirányozza az anyagi és nem anyagi kár miatti kárpótlásra való jo
got (rehabilitációs kárpótlás).

A rehabilitált személynek — a kötelmi viszonyokat rendező törvénnyel összhangban 
-  joga van a jogsértéssel és a szabadsága megsértésével keletkezett anyagi kár miatti 
kárpótlásra, továbbá a megfizettetett pénzbüntetések és az eljárás revalorizált költsé
geinek a megtérítésére. Ennek értéket oly módon állapítják meg, hogy meghatároz
zák a megfizettetett összegnek a megfizettetés időpontjában jegyzett átlagkeresethez 
viszonyított arányát, és azt arányba állítják a visszaszármaztatás évében jegyzett szerb 
köztársasági átlagkeresettel.

Azoknak a gyerekeknek, akik a szüleik elleni jogsértés idején büntetés-végrehajtó 
intézményben születtek, joguk van az elviselt lelki fájdalom és szabadságvesztés miat
ti nem anyagi természetű kár megtérítésére, a házastársnak, a gyerekeknek, a szülők
nek, illetve a testvéreknek és a házasságon kívüli partnernek -  ha közöttük és az el
hunyt rehabilitált személy között tartós életközösség állt fenn -  joguk van a rehabili
tált személy halála miatt elszenvedett lelki fájdalomból eredő nem anyagi természetű 
kárra vonatkozó kárpótlásra.

A 27. szakasz előírja, hogy a rehabilitálási kártalanításra vonatkozó kérelmet a Re
habilitációs Kárpótlási Bizottság hoz kell benyújtani. A bizottság összetételét és mun
káját az igazságügyi miniszter határozza meg közelebbről. A bizottság határozatokat 
hoz, amelyekkel teljes mértékben vagy részben helyt ad a beadott kérelmeknek, to
vábbá, hogy a bizottság előtti eljárásban megállapodást lehet kötni a kárpótlás nagy
ságáról és módjáról. Ha a kérelmet nem fogadják el, a kérelmező az illetékes bírósá
gon pert indíthat a rehabilitációs kártalanítás céljából. A bizottság összetételét és tag
jainak számét az igazságügyi miniszter határozza meg.

A 28. szakasz előírja, hogy a bizottság azon határozata, amellyel elfogadja a reha
bilitációs kártalanításról szóló követelést, illetve megállapodást, végrehajtó erejű ok
mánynak tekintendő.

A 29. szakasz kötelezőnek mondja ki, hogy a benyújtott rehabilitálási kérelmek
ről és a jogerős rehabilitálási ítéletekről egységes kimutatás készüljön. A kimutatást az 
igazságügyi minisztérium készíti.

A 30. szakasz szerint a korábbi rehabilitációs törvény rendelkezéseinek értelmében 
megkezdett rehabilitálási eljárásokat ennek a törvénynek az értelmében kell lefolytatni.



Megállapítja azt is, hogy a rehabilitációnak e törvény értelmében történt jogerős 
elutasítása nem akadálya annak, hogy a jelen törvény feltételei szerint új kérelmet 
nyújtsanak be.

A 31. szakasz kötelezi az igazságügy-minisztert, hogy a törvény életbelépésének 
napjától számított 60 napon belül meghozza a 27. szakasz 5. bekezdésében és a 29. 
szakasz 2. bekezdésében meghatározott rendeletet.

A 32. szakasz előírja, hogy a törvény életbelépésének a napján érvényét veszíti a re
habilitációs törvény (Sluzbeni glasnik RS, 2006/33).

A törvény 33. szakasz a előirányozza, hogy a törvény a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében (Sluzbeni glasnik RS) való megjelenés utáni 8. napon lép életbe.

*  *  *

A rehabilitációról szóló törvény alkotmányos alapját Szerb Köztársaság Alkotmánya 
35. szakaszának 1. és 2. bekezdése tartalmazza, amely előírja, hogy a Szerb Köztársa
ság általi rehabilitációra, kártalanításra és a törvény által meghatározott más jogokra 
annak a személynek van joga, akit minden okot mellőzve vagy törvénytelenül meg
fosztottak a szabadságától, elzártak vagy büntetésre ítéltek. Az alkotmányos alapot az 
Alkotmány 97. szakasza 2. pontja is tartalmazza, amely

előirányozza, hogy Szerb Köztársaság többek között rendezi és szavatolja a bírósá
gok és más állami szervek előtti eljárást.

A rehabilitációs törvény -  a korábbihoz viszonyítva -  nem tartalmaz időpontot, 
amitől a rehabilitálást kérni lehetne, vagyis időben nem korlátozza azt és kiszélesíti 
azon személyeknek a körét, akikre a rehabilitáció vonatkozik.

A 2006. évi rehabilitációs törvény a 8. szakaszában előirányozta, hogy kárpótlás
ra és az elkobzott vagyon visszaszármaztatására való jogot külön törvény fogja ren
dezni. Ezt a külön -  vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási -  törvényt a szerb parla
ment 2011. szeptember 26-án -  a volt kelet-európai szocialista országok közül utol
sóként -  fogadta el.

A korábbi rehabilitációs törvény alkalmazása kapcsán a szakmai közvélemény köré
ben az egyik legvitatottabb kérdésként került előtérbe az úgynevezett törvényes reha
bilitáció rendezése, amit az a nem szabályozott. Ugyancsak a bírói gyakorlat követe
lésére ezzel a törvénnyel került rendezésre arehabilitációs kérelemmel kapcsolatos el
járás szabályainak a meghatározása is, mivel a 2006. évi törvénnyel ezt nem ponto
sította. A korábbi törvényből ugyancsak hiányzott a kárpótlás rendezése és az ezzel 
kapcsolatos jogok érvényesítésének eljárása is.

A szerb kormány 2011. szeptember 14-én visszavonta a képviselőházi eljárásból 
a(z akkor még) rehabilitálási törvény javaslatát, amelyről a képviselőházi vitának 
ezen a napon kellett volna kezdődnie. Boris Tadic köztársasági elnök és Pásztor István, 
a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 2011. október 17. a kollektív bűnösség elvét



fenntartó vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény módosítási lehetőségeiről 
is tárgyalt Belgrádban.

Két nappal később a szerb kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) kép
viselői megállapodásra jutottak a rehabilitációs törvény szövegében. „Ezzel áthidal
hatóvá váltak azok az észrevételek, amelyeket a VMSZ fogalmazott meg a restitúciós 
törvénnyel kapcsolatosan” jelentette a Tanjug szerb hírügynökség és a B92 televízió. 
Ennek alapján azt is lehet mondani, hogy a rehabilitálási törvény végső megszövege
zése a szerb kormány és a VMSZ egyezségének az „eredménye”.

A vajdasági magyar politikumban a legtöbb vitát az új rehabilitálási törvény 2. és 
5. szakasza váltotta ki.

A törvény 2. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja szerint ugyanis „nem rehabilitálhatók 
és nincs joguk az elkobzott vagyon visszaszármaztatására az elkobzott vagyon visszaszár
maztatásáról és a kárpódásról szóló törvény 2. szakasza értelmében (Sluzbeni glasnik RS,
2011. évi 72. szám) a megszálló erők tagjainak, akik a II. világháború alatt megszállták 
Szerb Köztársaság területének részeit, továbbá a quisling (kollaboráns) alakulatok tagjai
nak, ha háborús bűnöket követtek el, illetve részt vettek azok végrehajtásában”.

A ugyanezen szakasz 2. bekezdésének 2) pontja kimondja, hogy a vagyon vissza
származtatásáról és a kárpótlásról szóló 2011. október 6-án hatályba lépett törvény 5. 
szakasza 3. bekezdése 3)-as pontjában leírt személynek tekintendő:

-  minden olyan személy, akit a Demokratikus Föderatív Jugoszlávia és a Jugoszláv 
Népköztársaság bíróságai vagy más szervei, valamint a II. világháború ideje alatt a 
megszállók és segítőik bűncselekményeit megállapító állami bizottság háborús bű
nösnek, illetve a háborús bűnök elkövetése részvevőjének nyilvánítottak. (A Meg
szállók és Segítőik Vajdasági Bűncselekményeit Megállapító Bizottság, a 2/45 számú, 
1945. január 22-i keltezésű szigorúan bizalmas határozatával, Csúrog község minden 
magyar lakosát „háborús bűnösnek nyilvánította” — B. A.)

Ennek a rendelkezésnek azt lett volna a szerepe, hogy pontosítsa/azonosítsa a va
gyon visszaszármaztatásáról és a kártalanításról szóló 2011. október 6-án hatályba lé
pett törvény 5. szakasza 3. bekezdése 3)-as pontjában említett személyeket, misze
rint nem jogosult a vagyon visszaszármaztatására és a kártalanításra „az a személy, aki 
a második világháború alatt a Szerb Köztársaság területén tevékenykedő megszálló 
erők tagja volt és annak örökösei”.

A vajdasági magyar és a magyarországi magyar vezetők egyöntetű értékelése szerint 
az utóbbi megfogalmazás „kollektíve bűnösnek” bélyegezte meg a délvidéki magyar
ságot, kizárva azt a vagyon-visszaszármaztatásból és a kárpótlásból. (A Vajdasági Ma
gyar Szövetség -  VMSZ parlamenti képviselői emiatt nem is szavazták meg elkobzott 
vagyon visszaszármaztatásáról és a kártalanításról szóló törvényt.)

A rehabilitációról szóló törvényjavaslat 5. szakaszának 4. bekezdése alapján „a tör
vény erejénél fogva rehabilitálják azokat a személyeket is, akiket a kollektív felelősség



elve alapján háborús bűnösöknek, illetve háborús bűncselekmények résztvevőinek 
nyilvánítottak, és nem veszítették el a jugoszláv állampolgárságukat, nem követtek el 
háborús bűnöket és nem vettek részt háborús bűncselekményekben”.

Ez a rendelkezés és a 2. szakasz 2. bekezdésének 2)-es pontja ütközik egymással. 
Más szóval: amit az első biztosít, azt az utóbbi megvon. Egyébként is a törvényjavas
lat „törvényes rehabilitációról” (a törvény ereje által való rehabilitálásról) beszél, de 
azt sehol nem említi a kollektív bűnösség törlését.

A jogszabály „a kollektív felelősség elve alapján háborús bűnösöknek illetve hábo
rús bűncselekmények részvevőinek” nyilvánított személyek „törvényes rehabilitáció
jának” még két feltételt is szabott:

Az egyik, hogy „nem veszítették el a jugoszláv állampolgárságukat”, a másik pedig, 
hogy „nem követtek el háborús bűnöket és nem vettek részt háborús bűncselekmé
nyekben”. Mindkét feltételt -  a vagyon-visszaszármaztatási eljárásban -  hivatalos ok
irattal kell majd bizonyítani, mert az eljáró szervnek csak az lesz a hiteles. Az előbbit 
állampolgársági tanúsítvánnyal, az utóbbit pedig bírósági határozattal. Ez azt jelen
ti, hogy a csúrogi, zsablyai és mozsori magyaroknak is kérelmezniük kell a bíróság
nál a rehabilitálást.

A „törvényes rehabilitáció” egyébként sem helyettesítheti egy olyan nyilatkozat el
fogadását a szerb képviselőházban, amely elítéli az 1944- 1945-ös vérengzéseket, és 
amely eltörli a csúrogi, zsablyai mozsori magyarokra kimondott, a mai napig fenn
tartott „kollektív bűnösséget” és koholt vádakat, biztosítaná az áldozatoknak kijáró 
végtisztesség és méltó megemlékezés jogát, valamint az események hatékony tudomá
nyos feltárását és az elkövetők megnevezését.

Szalma József, az újvidéki Jogi Kar tanára az MTI-nek adott 2011. december 22-i 
nyilatkozatában (Restitúció és rehabilitálás Szerbiában) elmondta, hogy „a két tör
vény (a vagyon-visszaszármaztatási és a rehabilitálási -  B. A.) nem konzisztens”. -  
Egy törvényt nem lehet a másik fölé helyezni. A restitúciós törvény magában rejti a 
kollektív bűnösség fogalmát, ennélfogva az érintettektől megtagadja a kárpótlást. Ez
zel szemben a rehabilitációs törvény eltekint a kollektív bűnösség elvétől, így engedé
lyezi a kárpótlást” -  nyilatkozta Szalma.

A tanár úgy véli, alkotmányossági szempontból is megtámadható a két törvény, 
mert ellentétesek a 2006-os szerb alkotmánnyal, annak is a vagyonjogi garanciákkal 
foglalkozó részeivel. „Ha egy ország törvényhozása a jogszabályok összhangjára törek
szik, akkor nem fogalmazhat az egyik törvényben így, a másikban meg amúgy” -  fo
galmazott az újvidéki egyetemi tanár.15

2011. december 15-én hatályba lépett, vagyis a szerb jogrendszer részévé és egyút
tal alkalmazhatóvá lett a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) által is megszavazott

15 http://www.observer.hu/news/3277
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és politikai „sikernek” nevezett, a többi vajdasági magyar párt és számos civil szerve
zet által viszont vitatott rendelkezéseket tartalmazó rehabilitálási törvény. Figyelem
mel kell kísérni, hogy a joggyakorlat kinek ad majd igazat.

2012. január 30.
Kollektív rehabilitáció16

(Villáminterjú Varga László parlamenti képviselővel)

A jogsegély-szolgálat és a rehabilitáció ügyében Varga Lászlóval, a VMSZ parlamen
ti képviselővel beszélgettünk.

-  Miből áll a gyakorlatban a jogsegélyszolgálat?
-  A jogsegélyszolgálat, amelyet a CMH polgári egyesület indított a Vajdasági Ma

gyar Szövetséggel együttműködve, különböző elemekből áll: elsősorban tanácsadásról 
beszélhetünk, ezen kívül segítséget nyújtunk a kérelem kitöltésében, és elkészítettük a 
rehabilitációval és a vagyon-visszaszármaztatással foglalkozó ügyvédek listáját. Emel
lett még egy fontos dolgot kell megemlíteni: a csurog, zsablyai és mozsori magyarok 
leszármazottainak is segítséget nyújtunk, mivel az ő sorsuk nemcsak egyéni tekin
tetben fontos, hanem a vajdasági magyar közösség szempontjából. Miattuk született 
egy olyan döntés, hogy az ő esetükben a rehabilitációs eljárást a CMH, mint szerve
zet fogja vállalni, egyrészről költségmentesen, másrészről pedig azért, hogy minél tö
megesebb és minél sikeresebb legyen a folyamat. Ezért azt tanácsolom, hogy a CMH 
szabadkai irodájában jelentkezzenek azok, akiknek felmenői Csúrogon, Zsablyán, il
letve Mozsoron éltek, és úgy érte őket jogsérelem. Azért ez a mechanizmus, mert egy 
helyen gyűjtik a jelentkezőket és csoportosan adják át az ügyet az ezzel foglalkozó 
ügyvédeknek. Először az adatok és az elérhetőség fölvételére kerül sor, néhány héten 
belül pedig fölkeresik őket a CMH irodákból, és elmondják, mi a további teendő.

-  Mekkora érdeklődésre számítanak?
-  Úgy gondolom, hogy vagyon-visszaszármaztatási ügyekben nagy lesz az érdeklő

dés, többezres. Ezzel szemben a rehabilitációt illetően valószínűleg sokkal kevesebben 
jelentkeznek majd, de tekintettel arra, hgy a vagyon-visszaszármaztatási ügyek egy ré
sze szükségessé teszi a rehabilitációs eljárást, bizonyára itt is növekedni fog a kérelmek 
száma a korábbi időszakhoz képest. A CMH irodákhoz fordulók számából arra lehet 
következtetni, hogy sokan igénybe veszik majd a jogsegélyszolgálatot.

-  Ez azt jelenti, hogy a csúrogi, zsablyai és mozsori magyarok is visszakérhetik a va
gyonukat?

-  A sikeres rehabilitációs eljárás a feltétele az ő esetükben a vagyon-visszaszármaz
tatási kérelemnek. Ezeknek az embereknek a tulajdonát vagyonelkobzás útján vették

16 http://www.vajma.info/cikk/tukor/4713/Kollektiv-rehabilitacio.html, 2012. január 30. [13:03]
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el. Az eljárási szabályok szerint a két eljárásnak párhuzamosan kell folynia. Először a 
rehabilitációs kérelmet kell átadni, és miután a bíróság bizonylatot ad annak átvételé
ről, azonnal kérelmezhető a vagyon-visszaszármaztatás. Ez utóbbit azonban nem bí
rálják el addig, amíg döntés nem születik a rehabilitációs eljárás ügyében. Azok, akik 
ezt már befejezték, minden további nélkül átadhatják a visszaszármaztatási kérelmet 
március elején.

Jergic Julianna

2012. február 2. Újvidék
Rehabilitálás -  néhány hónappal később17

Beismerés: „Még mindig érvényben van a kollektív bűnösséget kimondó határozat”

Kabók Erika a Magyar Szóban 2012. január 28-i -  Jogsegélyszolgálat a rehabilitá
lást és a kárpótlást kérelmezőknek c. -  írása fejlécében tévesen azt állítja, hogy a va- 
gyon-visszaszármaztatási és kárpótlási (restitúciós) törvény „február 6-án lép hatályba.” 
A Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke „kedvenc napilapjában” 
megjelent írás elején úgyszintén téves az adat, miszerint „a kárpótlási kérelmeket az 
új jogszabály életbe lépése, azaz december 15-e óta be lehet adni.”

A cikkíró összetévesztette a restitúciós és a rehabilitálási törvényt, de az időponto
kat is. A szerb parlament 2011. szeptember 26-án fogadta el a vagyon-visszaszármaz- 
tatási és kárpótlási törvényt, amely a Hivatalos Közlöny szeptember 28-i, 72. számá
ban jelent meg és nyolc nappal később (október 6-án) lépett hatályba. A rehabilitálási 
törvényt a Képviselőház 2011. december 5-én fogadta el (a Hivatalos Közlöny 2011. 
december 7-i számban jelent meg) és december 15-én lépett életbe. (Egy tapasztalt 
újságírótól elvártuk volna, hogy legalább az alapvető tényeket pontosan közölje, s ne 
tévessze meg az olvasókat.)

Értelmezések és magyarázatok 
A vajdasági magyarok szempontjából fontos törvényszövegekkel kapcsolatban szá
mos egyéb -  elsősorban az itteni vezető magyar politikusok és képviselők részéről el
hangozott vagy leírt -  téves értelmezés és megtévesztő álláspont is teret kapott a Vaj
dasági Magyar Szövetség által irányított sajtóban. A vagyon-visszaszármaztatási és 
kárpótlási törvény egyik legvitatottabb rendelkezése kétségtelenül az 5. szakasz 3. 
bekezdésének 3. pontja, miszerint a vagyon visszaszármaztatására vagy kárpótlásra 
nincs joga „annak a személynek, aki a Szerb Köztársaság területén a II. világháború

17 Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, X. évf. 24. szám, 2011. február 2.; http://vmszfail. 
blogspot.eom/2012/02/rehabilitaslas-negy-honappal-kesobb.html#more, 2012. február 2.; http:// 
margitzoltan.blogspot.com/, 2012. február 2. és Civitas Europica Centrális (CEC), Kisebbségi Saj
tófókusz, 2012. február 4.
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idején a megszálló erők tagja volt, valamint örököseinek.” Ez a rendelkezés -  a tör
vény elfogadása előtt és utána is -  sok vitára adott okot és vélhetően az alkalmazása
kor is gondot okoz(hat). A megfogalmazás -  az itteni magyar politikum és a vezető 
magyar politikusok egybehangzó véleménye szerint -  „a kollektív bűnösség elvét su
gallja.” Vagyis felelősnek bélyegzett nem csak minden olyan személyt, aki magyar ol
dalon harcolt, függetlenül attól, hogy elkövetett-e háborús bűnt vagy nem, de azok 
leszármazottait is.

A VMSZ parlamenti képviselői nem szavazták meg az ominózus törvényt, az el
hangozott bírálatok nyomán pedig a szerb kormány 2011. szeptember 14-én vissza
vonta a képviselőházi eljárásból a(z akkor még) rehabilitálási törvény javaslatát. Bo
ris Tadic köztársasági elnök és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
2011. október 17-én a kollektív bűnösség elvét fenntartó vagyon-visszaszármaztatá- 
si és kárpótlási törvény „módosítási lehetőségeiről” is tárgyalt Belgrádban. Ez után 
a VMSZ képviselői színfalak mögötti tárgyalásokat folytatóttak szerb kormánnyal, 
hogy kiutat találjanak a mindkét fél, sőt Magyarország számára is kellemetlen hely
zetből.

Az utolsó vesszőig változatlan 
A szerb kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselői október 19-én 
megállapodásra jutottak a rehabilitációs törvény szövegében, amivel -  szerintük -  
„áthidalhatóvá váltak” a restitúciós törvénnyel kapcsolatos észrevételek. Hiábavaló
nak bizonyultak a figyelmeztetések, miszerint jogilag lehetetlen, hogy egy törvényt 
egy másik törvénnyel „pontosítsanak”, „magyarázzanak” vagy „megváltoztassanak.” 
Vagyis: ha a restitúciós törvény nem változik, a kollektív bűnösség is marad.

Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti képviselője Lassú víz partot mos című (2011. 
november 25-i) jegyzetében azt írta, hogy „kizárólag abban az esetben szavazzák meg 
(mármint a párt képviselői -  B. A.) a (rehabilitálási) törvényt, ha az utolsó vesz- 
szőig változatlanok maradnak azok a szakaszok, amelyeket október 19-én Slobodan 
Homennel, az Igazságügy-minisztérium államtitkárával egyeztettek”. Mivel a tör
vényt változatlan formában megszavazták, a VMSZ képviselőire hárul a felelősség 
annak végső megszövegezéséért és az ezzel járó következményekért is. Magyarország
nak is kapóra jött a VMSZ és a szerb kormány egyezsége, mivel feszültté váltak a két 
ország kapcsolatai. Martonyi János magyar külügyminiszter szavai szerint a rehabili
tációs törvény által „orvoslást nyert az, hogy a kárpótlási törvény a kollektív bűnös
ség elvét vette alapul.”18

-  A rehabilitációs törvénnyel a kollektív bűnösség elve lényegében törlődött a 
vagyon visszaszármaztatásnak folyamatából -  nyilatkozta Varga László, VMSZ

18 Fodor István: A diszkrimináció törölve, Magyar Szó, 2011. december 6., 7.



parlamenti képviselője. Szerinte ugyanis a „rehabilitációs törvény visszautal a vagyon- 
visszaszármaztatási törvény 5. szakasza 3. bekezdésének 3. pontjára”.19

Varga tehát már óvatosabban fogalmazott, mint Martonyi, mégpedig két irányban 
is, amikor hangsúlyozta, hogy a kollektív bűnösség elve „lényegében törlődött”, és 
amikor arra utalt, hogy ez csak a „vagyon visszaszármaztatásnak folyamatára” vonat
kozik. Ez persze nem csökkenti az ő felelősségét sem a rossz törvényért.

Ellentmondásos törvények 
Szalma József professzor, az Újvidéki Egyetem jogtudományi karának tanára az MTI 
belgrádi tudósítójának 2011. december 22-én adott -  egyébként megkésett -  nyilat
koztában megerősítette, hogy „bizonyos ellentmondások vannak a szeptember végén 
megszavazott szerb restitúciós törvény és a később elfogadott rehabilitálási törvény 
között. Két azonos témáról szóló törvény ugyanis nem mondhat ellent egymásnak” 
mondta Szalma professzor, s így folytatta:

„A két törvény nem konzisztens. Egy törvényt nem lehet a másik fölé helyezni. A 
restitúciós törvény magában rejti a kollektív bűnösség fogalmát, ennél fogva az érin
tettektől megtagadja a kárpótlást. Ezzel szemben a rehabilitációs törvény eltekint a 
kollektív bűnösség elvétől, így engedélyezi a kárpótlást” fogalmazott az újvidéki egye
temi tanár.20

A VMSZ képviselők azt a javaslatot sem fogadták el, hogy a vagyon-visszaszármaz- 
tatás tárgyát ne csak az 1945. március 9-e után elkobzott vagyon képezze, mivel ezt 
megelőzően is voltak vagyonelkobzások. Ezzel kapcsolatban Varga László azt a vá
laszt adta, hogy az 1944 ősze és 1945 tavasza közötti „vagyonelkobzás hivatalossá té
tele 1945 márciusa után történt”, és hogy „ebből a szempontból az örökösöknek fe
lesleges aggódni.” (P. E.: A kárpótlásai időszak miatt felesleges aggódni, Magyar Szó,
2011. október 25., 4. o.)

Megtörténhet viszont -  mivel a rehabilitálási törvény nincs ehhez az időponthoz 
kötve -, hogy valakit az említett időpont előtt ellene elkövetett jogsértések miatt re
habilitálnak, de a vagyonát nem kaphatja vissza. Vannak ugyanis olyan károsultak is, 
akiket az AVNOJ (Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács) 1944. november 
21-i határozata alapján fosztottak meg vagyonuktól, csupán azért, mert német nem
zetiségűek voltak. A vagyon-visszaszármaztatási törvény 2. szakasza viszont -  azok 
között a jogszabályok között, amelyek alapján elkobozták a vagyont -  az AVNOJ ha
tározatait meg sem említi.

19 Friedrich Anna: Rossz közhangulat és (talán) jó megoldás, Családi Kör, 2011. december 8., 10.
20 Restitúció és rehabilitálás Szerbiában, http://www.observer.hu/news/3277
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A VMSZy,eredménye”
Kabók Erika írásában elismerést nyer a rehabilitálási törvény ellenzőinek korábbi ál
lítása, miszerint „még mindig érvényben van a kollektív bűnösségüket kimondó ha
tározat”. Ez azt jelenti, hogy valakit akár háborús bűnössé nyilvánítottak, akár nem, 
amennyiben 1945 elején Csurog, Zsablya vagy Mozsor faluban élt, háborús bűnös
nek számít. Az ő esetükben is tehát előbb a rehabilitálási eljárás lefolytatására van 
szükség ahhoz, hogy visszakapják vagyonukat. Eljutottunk addig, hogy a törvény le
hetővé teszi ugyan az 1944-es atrocitások magyar áldozatainak rehabilitálását is, de 
nem szüntette meg a kollektív bűnösséget. A VMSZ tisztségviselői és képviselői sem
mibe vették a többi magyar párt és a civil szervezetek erre vonatkozó utalásait. Ahhoz, 
hogy lekerüljön a három falu magyar lakosságáról a kollektív bűnösség terhe, „most 
mindenkinek egyenként kell kérelmeznie a rehabilitálását”.

Kabók cikkében valójában beismerést nyert, hogy „szó sincs arról, hogy az állam 
hatályon kívül helyezné az 1945 januárjában, illetve tavaszán meghozott határozato
kat, amelyekkel kollektív bűnössé nyilvánították őket” (mármint a csúrogi, zsablyai 
és mozsori magyarokat -  B. A.). Hogyan lehetséges az, hogy „kollektív bűnössé” nyil
vánították őket az egyéni felelősség megállapítása nélkül, most pedig egyénileg kell 
kérelmezni a rehabilitálást a kollektív bűnösség eltörlése érdekében? Miért nem le
hetséges a kollektív rehabilitálás és az egyéni felelősség megállapítása? Ez a kérdés an
nál is inkább indokolt, mert Varga László (Kabók idézett írásában, a mozsori magya
rok vonatkozásában) említ egy 284 nevet tartalmazó listát, amelyben „név szerint fel
sorolják a háborús bűnösöket”.

„A VMSZ parlamenti képviselői azonban kiharcolták, hogy a kollektív bűnösök ne 
tartozzanak más rehabilitálásra szorulók körébe. Ez azt jelenti, hogy ügyükben egy
szerűbben és gyorsabban történik majd a kárpótlás” írja Kabók. A VMSZ-es képvi
selők „harcának” tehát az lett az „eredménye”, hogy „a kollektív bűnösök ne tartoz
zanak más rehabilitálásra szorulók körébe”? Miközben nekik is kérniük kell a reha
bilitálást és ugyanúgy le kell folytatni az eljárás, mint a többi kérelmezőnek! Ered
mény lenne ez?

„A csúrogi, zsablyai és mozsori magyarok egyenkénti rehabilitálása azt jelenti, hogy 
a rehabilitált személyek megszabadulnak ugyan a közös bűnösség bélyegétől, de ah
hoz, hogy a magyarokat meg a németeket kollektív bűnössé nyilvánító határozatokat 
hatályon kívül helyezzék, a szerb parlamentnek kellene ezeket érvénytelenítenie” írja 
Kabók cikke utolsó bekezdésében. Akkor most hol is tartunk, történt-e előrelépés a 
kollektív bűnösség elvének megszüntetésében? És milyen sikert ért el a VMSZ? A vá
laszok önmagukról adódnak...



Kollektív rehabilitáció?21
Reagálás a Varga László parlamenti képviselővel készítet yyvilláminterjúra”

A Vajdaság Ma internetes hírportál január 30-án Kollektív rehabilitáció címmel „vil
láminterjút” közölt, amelyben Varga László parlamenti képviselő a Vajdasági Magyar 
Szövetség (VMSZ) jogsegélyszolgálatával és a rehabilitálással kapcsolatos három kér
désre válaszolt. Az interjút Jergic Julianna készítette a képviselővel.22

Szuvorov szerint „a gyorsaság szükséges, a sietség káros”. Talán éppen a sietség mi
att, a „villáminterjúban” több olyan pontatlanság is van, ami megtévesztheti az ol
vasók legalább egy részét. Annak ellenére, hogy Varga a téma egyik legjobb ismerő
je (kellene, hogy legyen).

Csak egyéni rehabilitálás 
Az interjúnak a címe nem megfelelő. Kollektív rehabilitáció -  ahogyan az írás címe 
sugallja -  ugyanis a szerbiai rehabilitálási törvény szerint sajnos nem létezik. A reha- 
bilitálási törvény -  elhíresült, magyar szempontból fontos 5. szakaszának 4. bekezdé
se, a Magyar Nemzeti Tanács honlapján lévő fordítás szerint (is) -  a következőkép
pen van megfogalmazva: „A törvény erejénél fogva rehabilitálják a kollektív felelősség 
elve alapján háborús bűnösnek, illetve háborús bűncselekmények részvevőinek nyil
vánított személyeket, akik nem vesztették el a jugoszláv állampolgárságukat, háborús 
bűncselekményeket nem követtek el és elkövetésükben nem vettek részt.”

A törvény erejénél való rehabilitálás azonban, bármennyire is szeretnénk, sajnos nem 
egyenlíthető ki a kollektív (együttes) rehabilitálással. Minden személy esetében ugyan
is egyénenként/egyenként kell lefolytatni a rehabilitálási eljárást. A kollektív szó egyéb
ként -  a számítógépes kereséssel -  a törvény szerb, de magyar szövegében sem — sehol 
máshol nem található csak az említett 5. szakasz 4. bekezdésében. Szükségtelen tehát 
olyasmit állítani, az olvasókat pedig azzal ámítani, amit a törvény nem tartalmaz.

Varga László is -  a (villám)interjúban feltett első kérdésre adott válaszában -  
azt mondja, azért jelentkezzenek az érdekeltek a CMH (Concordia Minoritatis 
Hungaricae) szabadkai irodájában, hogy a rehabilitálási folyamat „egyrészről költ
ségmentes, másrészről minél tömegesebb és minél sikeresebb legyen”. Szerinte azért 
hozták létre ezt a „mechanizmust”, hogy „egy helyen gyűjtsék a jelentkezőket, és cso
portosan adják át az ügyet az ezzel foglalkozó ügyvédeknek”. A képviselő tehát még 
csak nem is használta a „kollektív rehabilitáció” kifejezést. Figyelmes olvasással azt is 
megállapíthatjuk, hogy az iroda „gyűjti a jelentkezőket” és az ügyeket „csoportosan”

21 http://bozokiantal.blogspot.rs/2012/02/kollektiv-rehabilitacio.html, 2012. február 8. [14:17]
22 Lásd a 16-os jegyzetben.
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-  nem a bíróságnak, hanem -  az „ügyvédeknek” adja át. Itt a hangsúly bizony az ügy
védekre helyeződik. (Az összegyűjtött ügyek egy, „csoportos” tárgyként való benyúj
tása a bíróságnak eljárási kockázatokkal is járna, mivel a bíróság minden rehabilitá
lásra váró személy esetét külön-külön vizsgálat alá veszi. így megtörténhet, hogy a fo
lyamat tovább tart, mint az egyéni kérelmezések esetében. Ezért ez a módszer csak 
családok esetében ajánlatos.)

Díjmentes jogsegély
Az interjúból kiviláglik az is, hogy „elkészült a rehabilitációval és a vagyon-visszaszár
maztatással foglalkozó ügyvédek listája”. A rehabilitálási ügyekben ugyanis -  tekin
tettel arra, hogy ezekről az illetékes felső bíróság dönt -  csak hivatásos ügyvédek kép
viselhetik a kérelmezőket. Ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés, hogy ki és milyen 
mércék alapján készítette el ezt a listát? (Remélhetőleg nem az ügyvédek párthova
tartozás alapján készült listájáról és ilyen alapon való megkülönböztetéséről van szó.) 
A rehabilitálási kérelmeket a kezdeményező lakóhelye, illetve székhelye vagy pedig a 
jogsértés helye szerint illetékes felső bíróságon kell benyújtani. A csúrogi, zsablyai és 
mozsori jogsérelmek esetében az újvidéki felső bíróság az illetékes.

A törvény (12. szakaszának 1. bekezdése) szerint a kérelmet benyújtó természetes 
vagy jogi személynek, „aki a rehabilitációs eljárást nem anyagi haszonszerzés céljából 
kezdeményezi, ingyenes jogsegély hagyható jóvá a törvénnyel összhangban”.

Ez a bekezdés bizony további értelmezésre szorul. Első olvasatra ugyanis az derül 
ki a rendelkezésből, hogy azok számára, akik a vagyon visszaszármaztatás vagy anya
gi kárpótlás céljából kezdeményezték a rehabilitálási eljárást, ingyenes jogsegély nem 
hagyható jóvá, illetve jóváhagyása az eljáró hatóságtól függ.

A szakasz 2. bekezdése, miszerint „a kérelmet benyújtó személy a rehabilitációs el
járás költségeinek fedezése alól mentesül”. Ez alatt az érthető, hogy a rehabilitálással 
kapcsolatos okiratok beszerzése és maga az eljárás is költségmentes. Ez azonban nem 
foglalja magába az ügyvédek Szabadkáról Újvidékre való utaz(gat)ását és tiszteletdí
ját. Ki fogja ezeket a költségeket fedezni? A VMSZ, a CMH, vagy talán maguk az 
ügyvédek? Nem lett volna logikusabb, ha az újvidéki CMH irodát bízzák meg ezek
kel az ügyekkel? Vagy már itt is a „mindent Szabadkára” elv működik?

Az díjmentes jogsegélyszolgálat egyébként nem a VMSZ találmánya. (Kérdéses, 
hogy a CMH egyáltalán jogosult-e ennek a tevékenységnek a végzésére.) Ilyen jog- 
szolgálat működik csaknem minden vajdasági közigazgatásban. Ingyenes jogsegélyre 
(tanácsadásra) joga van ugyanis minden polgárnak, akinek nincsen anyagi lehetősége 
az ügyvédi díj megfizetésére. Zentán a községi vagyonjogi ügyész is térítésmentes jog
segélyt nyújt a polgároknak az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kártalaní
tásról szóló törvénnyel kapcsolatban. A bírósági eljárásban azonban még a vagyonjo
gi ügyész sem képviselheti a polgárokat.



„Párhuzamos eljárás”
A törvény szerint a csúrogi, zsablyai és mozsori magyarok esetében (is) a sikeres re
habilitációs eljárás a feltétele az elkobzott vagyon visszaszármaztatásának. Az eljárá
si szabályok szerint a két eljárásnak párhuzamosan kell folynia. Először a rehabilitá
ciós kérelmet kell átadni, és miután a bíróság bizonylatot ad annak átvételéről, azon
nal kérelmezhető a vagyon-visszaszármaztatás. Ez utóbbit azonban nem bírálják el 
addig, amíg döntés nem születik a rehabilitációs eljárás ügyében -  nyilatkozta Varga.

A képviselő nyilatkozatának ez a része is pontosításra szorul:
Először, a bíróság nem állít ki semmilyen külön „bizonylatot” a rehabilitálási ké

rem átadásáról. A kérelmet két példányba kell elkészíteni. A bírósági iktatóban való 
átadásakor a hivatalnok a bíróság pecsétjével és keltezéssel látja el kérelem másodpél
dányát is, amely az ügyfélnél marad. Ez számít „bizonylatnak”.

Másodszor, a visszaszármaztatási ügyekben az erre a célra alakított ügynökség az il
letékes. Az ilyen kérelmet a február 6-ától számított két éves határidőn belül (vagyis 
2014. február 6-ig) lehet benyújtani. Az ügynökség -  amennyiben a rehabilitációs el
járás folyamatban van -  annak befejezéséig azonban „felfüggeszti az eljárást”.

A vagyon-visszaszármaztatás kérelmeket tehát szükséges a rehabilitációs eljárás 
megkezdése után beindítani. Már csak azért is, mert a rehabilitálási eljárás lefolyta
tásának időtartama bizonytalan. Megtörténhet, amire már eddig is volt példa, hogy 
meghaladja a két évet. A vagyon-visszaszármaztatási kérelemről való döntéshozatal
ra azonban a rehabilitálási eljárás sikeres befejezésig nem kerül sor. Addig az ügynök
ség egyszerűen nem is foglalkozik vele, így „párhuzamos eljárás” sem folyik. (A „pár
huzamos eljárás” ugyanis az jelentené, hogy időközben valamilyen eljárásjogi cselek
mények is történnek.)

Fontos tudni továbbá, hogy „a rehabilitáció iránti kérelem benyújtásának joga a je
len törvény hatályba lépésétől (2011. december 5-étől -  B. A.) számított öt év eltelté
vel megszűnik”. (Ez azt jelenti, hogy maga a rehabilitálásra való jog szűnik meg. Vagyis: 
ennek a határidőnek az elteltével többé már nem lehet rehabilitálási eljárást kezdeni.)

Annak a személynek tehát, aki két éven belül nem kérelmezi a rehabilitálást, meg
szűnik a joga a vagyon-visszaszármaztatására. Azok pedig, akik esetében megtörtént 
a rehabilitálás, március 1-jétől a kijelölt postahivatalokban adhatják át a vagyon-vis
szaszármaztatási kérelmeket.

2012. február 11. A népirtás vádja szóba sem jöhet címmel interjút közöl a Ma
gyar Szó napilap prof. dr. Vojislav Stanovcic, az államközi vegyes bizottság szerb tago
zatának elnökével, Srdan Cvetkovic történésszel, a sírfeltáró bizottság titkárával, és dr. 
Várady Tibor jogászprofesszorral.

„A délvidéki megtorlások ügyében tett feljelentés nem felel meg a valóságnak, s 
jogilag sem állja meg a helyét” -  állítják a téma szerbiai szakértői. „A hozzászólók



megegyeznek abban, hogy felesleges lépést tett a Jobbik, mely -  a Várady Tibor jogász- 
professzor által elmondottak alapján -  meggondolatlan, s a jogi tényeket is mellőzi.”23

2012. február 13. „A szerb állam megfellebbezte a Mérey-Zagyva Emma ügyében ho
zott példaértékű ítéletet, amely ezen a napon vált volna jogerőssé. Az ügy tárgyalását 
másodfokon is le kell folytatni”, jelentette a Magyar Szó című újvidéki napilap inter
netes kiadásában.24

2012. február 16. Pásztor Bálint és Varga Lászlóy a Vajdasági Magyar Szövetség par
lamenti képviselői voltak a vendégei a zombori megyeházán rendezett esti lakossá
gi fórumnak

„Tragikusnak tartom, hogy 2011-ben úgy került elfogadásra a kárpótlási törvény, 
ahogyan az megtörtént, de a rehabilitációs törvény korrigálja az előírt helyzetet, az 
egyéni felelősségre utal vissza a kollektív bűnösséggel szemben. A rehabilitációs tör
vény a helyére tette a dolgokat” mondta Pásztor Bálint.

Varga László részleteiben ismertette a két törvényt. Hangsúlyozta, hogy legelőbb 
annak megállapítására van szükség, hogy milyen módon került elvételre a vagyon: 
amennyiben nem kötődött vélt bűnösséghez, hanem államosították, kisajátították, a 
kollektivizálás egyéb módszereivel tulajdonították el, akkor a vagyon visszaszármaz
tatásához nincsen szükség előzetes rehabilitálásra. Amennyiben a bűnösség vélelme 
mellett került elkobzásra a vagyon, előbb a rehabilitációs eljárást kell lefolytatni.25

2012. február 18. Újvidék
Magyarországon lehetett, Szerbiában nem?

„A népirtás vádja szóba sem jöhet” -  észrevétel a szerbiai szakértők állításáról26

Büntetőeljárást indított a magyar Központi Nyomozó Főügyészség a titóista partizá
nok által 1944-45-ben elkövetett délvidéki magyarirtás ügyében -  írta a 2012. janu
ár 28-i Magyar Nemzet. (Újabb értesülések szerint a központi főügyészség áttestálta 
az ügyet a szegedire.) Az ügyben Apáti István és Szilágyi György a Jobbik országgyűlési

23 Virág Árpád. Magyar Szó, 2012. február 11. 14., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2012_02_12/ 
kozelet/11612/, 2012. február 12. [08:29]

24 Mérey-Zagyva-ügy: a szerb állam fellebbezett az ítélet ellen. 
http://vilagszinvonal.hu/szerbia/news.phpPextend.913, 2012. február 14. [11:21]

25 szikics: Rehabilitáció és kárpótlás. Magyar Szó, 2012. február 18. 6., vagy http://www. 
magyarszo.com/hu/2012_02_18/kozelet/12772/Rehabilit%C3%A1ci%C3%B3-%C3%A9s- 
k%C3%Alrp%C3%B3tl%C3%Als.htm, 2012. február 18. [04:04]

26 http://keskenyut.hu/page/234/art/586/akt/1 /html/magyarorszqgon-lehetett-szerbiqban-nem.htmlm; 
Civitas Europica Centrális (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2012 február 18. és Vajdasági Magyar De
mokrata Párt, HÍRLEVÉL, X. évf. 33. szám, 2011. február 20. és 21.

http://www.magyarszo.com/hu/2012_02_12/
http://vilagszinvonal.hu/szerbia/news.phpPextend.913
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képviselői 2012. január 10-én feljelentést tettek a Legfőbb Ügyészségen ismeretlen 
személyek ellen, a Délvidéken 1944-45-ben elkövetett tömeges emberölések, kínzá
sok és kegyetlenkedések miatt.

A két ellenzéki politikus emlékeztetett arra, hogy a magyar Országgyűlés 2011. de
cember 30-án elfogadta a CCX. törvényt27 az emberiesség elleni bűncselekmények 
büntetendőségéről és elévülésének kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában 
elkövetett egyes bűncselekmények üldözéséről.

A CCX. törvény értelmében, az 1945-ben létrehozott nürnbergi katonai törvény
szék alapokmányában meghatározott, emberiesség elleni bűncselekmények, valamint 
a genfi egyezményekben foglalt fegyveres összeütközés esetén elkövetett súlyos jogsér
tések nem évülnek el. Akkor sem, ha az elkövetés idején a cselekmény a belső jog sze
rint nem minősült el nem évülő bűncselekménynek. Szilágyi György leszögezte: is
meretlen tettesek ellen tettek feljelentést népirtás, polgári lakosság elleni erőszak, há
borús és emberiség elleni bűnök miatt.

yySzóba sem jöhet”
„A népirtás vádja szóba sem jöhet” címmel terjedelmes írást közölt február 11-én a 
Magyar Szó napilap. Megszólaltatta prof. dr. Vojislav Stanovcicot, a magyar-szerb ál
lamközi vegyes bizottság szerb tagozatának elnökét, Srdan Cvetkovic történészt, a sír
feltáró bizottság titkárát és dr. Várady Tibor jogászprofesszort.

Vojislav Stanovcic szerint az 1944/45-ös délvidéki magyarellenes atrocitások kap
csán „sokkal inkább beszélhetünk politikai-ideológiai érdekekből elkövetett bűnök
ről, mint egy egész nép kiirtási szándékának az esetéről. Ez utóbbit fedi valójában 
a népirtás fogalma, amely ebben az esetben semmiképpen sem állja meg a helyét”. 
Srdan Cvetkovic azt nyilatkozta, hogy „az efféle szélsőséges kezdeményezések inkább 
azok malmára hajtják a vizet, akik elhallgatni próbálják az egykori történéseket” (??). 
Az 1944 utáni történésekért sehol senki sem felelt, néhány országban elindultak bi
zonyos nyomozások, melyek azonban nem hoztak eredményt, így inkább politikai 
játszmaként értelmezhetők -  közölte Cvetkovic.

Várady Tibor kiemelte, hogy „a tényfeltárást nem segíti az említett képviselői kez
deményezés”. Hangsúlyozta, hogy „a népirtásról szóló nemzetközi egyezményt 1948 
decemberében fogadta el az ENSZ, és 1951 januárjában lépett életbe. Visszamenő 
hatálya nincsen. Tehát a népirtás vádja nem jön szóba”.

A délvidéki megtorlások ügyében tett feljelentés nem felel meg a valóságnak, s 
jogilag sem állja meg a helyét -  állítják tehát a megszólaltatott szerbiai szakértők. 
„A hozzászólók megegyeznek abban, hogy felesleges lépést tett a Jobbik, mely -  a 
Várady Tibor által elmondottak alapján -  meggondolatlan, s a jogi tényeket is

27 Lásd a Dokumentumok c. részben!



mellőzi”, írja a Magyar Szó. Stanovcic „a feljelentésében megfogalmazottakkal nem 
ért egyet”. Cvetkovic szerint a kezdeményezés „veszélyezteti” az áldozatok névso
rának elkészítését és a rehabilitáció folyamatát. A két szerb szakértő véleményét 
Várady azzal egészítette ki, hogy a kezdeményezésnek „jogi realitása nincsen, poli
tikai szenvedélyek gerjesztésére azonban alkalmas, ez pedig nem segíti a vajdasági 
magyarságot, sőt megnehezítheti a tényfeltáró közös bizottság munkáját is”. (Bosz- 
nia-Hercegovina 1993-ban pert indított a Nemzetközi Bíróságon az akkori Kis-Ju- 
goszlávia ellen népirtás miatt. Várady Tibor a perben Szerbia és Montenegró egyik 
jogi képviselője volt.)

A cikkíró szerint is a Jobbik kezdeményezése „negatív következményeket is von
hat maga után”. Sokak szerint félő, hogy egy Magyarországról induló nyomozás, ne
tán bírósági eljárás, s mindenekelőtt annak politikai vetületei alááshatják az eddig el
ért eredményeket, s a két nemzet közötti történelmi megbékélés előrehaladását -  ol
vasható Virág Árpád írásában.

De vajon így van-e? Miért és kinek kell félni az igazságtól? A történelmi megbé
kélés csak akkor lehetséges, ha elhallgatjuk az igazságot és a tényeket, vagy éppen el
lenkezőleg?

A Képíró-per28
Szerbia mindmáig nem ítélte el az 1944/45-ös délvidéki vérengzést, nem biztosítot
ta az áldozatoknak kijáró végtisztesség és a méltó megemlékezés jogát, valamint az 
események hatékony tudományos feltárását és az elkövetők megnevezését, sőt még a 
kollektív bűnösség alkalmazásának terhétől sem szabadult meg. Az 1990-es évek ele
jéig ezek az események még tabutémának is számítottak.

A magyar Országgyűlés is csak 2004. december 14-én -  a délvidéki magyarok
kal szemben az együttes bűnösség elve alapján elkövetett véres cselekmények 60. év
fordulóján című (132/2004. OGY) határozatban -  ítélte el „a II. világháború során 
és azt követően a kollektív bűnösség elvére alapozott politikai döntéseket és erősza
kos cselekedeteket, amelyekkel egyéneket, egyes népcsoportokat, közösségeket meg
semmisítettek, lakóhelyük elhagyására kényszeríttettek, emberi és politikai jogaikat 
korlátozták”. Ezek sorába tartoznak a délvidéki magyarok elleni „a jugoszláv katonai 
közigazgatás alatt elkövetett véres cselekmények”.

A háborús bűnösök ügyében eljáró belgrádi ügyészség 2008. szeptember 24-én 
vizsgálatot kezdeményezett a II. világháborús csendőrtiszttel, a(z akkor) Budapes
ten élő Képíró Sándorral szemben az illetékes szerbiai bíróságnál. Emellett indítvá
nyozta, hogy Szerbia hivatalosan kérje Magyarországtól Képíró kiadatását.29 Az ak

28 Lásd Zétényi Zsolt. A képíró ügy. Kairosz Kiadó, Budapest 2013.
29 Képíró Sándor ügyében vizsgálatot kezdeményezett az illetékes szerb ügyészség, MTI. http://www.

vajma.info/cikk/szerbia/10066/Kepiro-Sandor-ugyeben-vizsgalatot-kezdemenyezett-az-illetekes-

http://www


kor 94 éves (2011. szeptember 3-án elhunyt) embert azzal vádolták, hogy 1942-ben 
csendőrtisztként Újvidéken ártatlanok legyilkolásában vett részt.

Bruno Vekaricy (akkor) a háborús bűnösök ügyében illetékes belgrádi ügyészség szó
vivője az eseményről készült beszélgetésben, újságírói kérdésre, hogy „tudomása sze
rint a hivatalos Budapest valaha kért-e Belgrádtól magyarázatot arra, hogy a második 
világháború végén itt Vajdaságban több tízezer magyart végeztek ki ártatlanul, bíró
sági ítélet nélkül, Vekaric ezt mondta: „Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Amit 
ön kérdez, azzal kapcsolatban nincs értesülésem.”30 (Sic!)

Miután a budapesti Fővárosi Bíróság (2011. július 18-án) nem jogerősen felmen
tette Képíró Sándort a háborús bűntettek vádja alól, Vladimír Vukcevic szerb fő
ügyész úgy nyilatkozott, hogy „nem történt igazságszolgáltatás, hiszen, mindenkit, 
aki háborús bűnt követ el, el kell ítélni, mert ezek a bűnök nem évülnek el”. Előzőleg 
Vukcevic (most már) helyettese, Bruno Vekaric a Tanjug szerb hírügynökséggel kö
zölte: az első fokú ítéletet nem kommentálhatják, de elégedetlenek, s azt várják, hogy 
a magyar ügyészség fellebbezést nyújt be.

Helyben topogó kutatás 
A 2009. november 19-én megalakult, a II. világháború alatt a Vajdaságban elkövetett 
jogsértésekkel foglalkozó Szerb-Magyar Akadémia Vegyes Bizottság munkája -  ame
lyik szerb tagozatának éppen Vojislav Stanovcic az elnöke -  szinte alig indult be, szin
te helyben topog, és az is teljesen bizonytalan, hogy mikor tud majd érdemi ered
ményt felmutatni.

A szerb parlament által 2011. szeptember 26-án elfogadott vagyon-visszaszármaz- 
tatási és kárpótlási törvény -  az itteni magyar politikum és a vezető magyar politiku
sok egybehangzó véleménye szerint -  „a kollektív bűnösség elvét sugallja”. Vagyis ez 
az elv Szerbiában a tételes jog része lett. Mindez arra utal, hogy az 1944/45-ös esemé
nyek feltárása nem juthatott előbbre. Úgy tűnik, ehhez szerb részről a politikai aka
rat is hiányzik.

Azon bűncselekmények ügyében, amelyeket a magyar hatóságok képviselői követ
tek el a háború idején a Délvidéken, a magyar bíróságok már lefolytatták az eljáráso
kat, bűnöseinket megbüntették, vagy legalább kísérletet tettek rá. A szerb oldal viszont 
ezzel adós maradt. Erre az államközi vegyes-bizottság sem alkalmas. Magyarországi 
jogászok szerint a Főügyészség határozata aggályos, ugyanis nem a 2011. évi CCX. 
törvényt alkalmazta, hanem a Büntető Törvénykönyvben évtizedek óta megtalálható

szerb-ugyeszseg.html, 2008. szeptember 24. [16:56]
30 Ternovácz István: Kiadja-e Budapest Belgrádnak Képíró Sándort?, http://www.vajma.info/cikk/ 
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népirtást. Mivel a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyez
ményt 1948. december 9. napján hagyták jóvá és 1951. január 12-én lépett hatályba, 
az ezelőtt az időpont előtt történt eseményekre ezért nem lehet alkalmazni. Az egyez
ményben foglalt bűncselekmény nem volt büntetendő az elkövetés pillanatában. A 
jogtörténethez tartozik azonban, hogy a német háborús főbűnösökkel szemben sem 
népirtás, hanem háborús illetve emberiesség elleni bűncselekmények (<crimes against 
humanity) alapján járt el a nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvényszék. A nürnber
gi háborús főbűnösök perét követő tizenkét ún. nürnbergi utóper vádirataiban is csak 
jelzőként, és nem tételes jogi fogalomként szerepelt a népirtás szó.

Az elkövetők felelősségét csak növeli, hogy az 1943. október 30-án kiadott moszk
vai négyhatalmi nyilatkozat már kimondta, hogy „a fasiszták által elkövetett kegyet
lenségekért felelős személyeket bűncselekményük helyén fogják bíróság elé állítani 
és megbüntetni”. Tehát már ekkor nyilvánvaló volt, hogy a háború után felelősségre 
vonják a bűncselekmények elkövetőit.

A francia nemzetgyűlés — Törökország tiltakozása ellenére -2011. december 22-én 
törvényben tiltotta meg annak tagadását, hogy népirtásnak minősül a 1,5 millió tö
rökországi örmény 1915-ös lemészárlása. Nem fogadható tehát el Várady Tibornak 
az a furcsa jogi magyarázata, miszerint „a népirtás vádja azért nem jön szóba” a Dél
vidéken, mivel az Egyesült Nemzetek Szervezete csak „1948 decemberében fogadta 
el” a vonatkozó egyezményt. A nyomozásnak kellene kideríteni az igazságot. Ennek 
az igazságnak pedig része lehet -  megállapításként, minősítésként vagy akár jelzőként 
is - , hogy az 1944-1945-ös események kimerítik-e az ENSZ-egyezmény II. cikkébe 
foglalt népirtás cselekmények bármelyikét.

Az igazság megállapítása 
Az 1944-1945-ös eseményekre már eddig is alkalmazni lehetett/kellett volna a Ma
gyarországot és Szerbiát kötő nemzetközi szerződéseket: a szárazföldi háború törvé
nyeiről és szokásairól szóló 1907. évi IV. hágai egyezményt és a nürnbergi Alapok
mányban (1945. augusztus) meghatározott, az 2011. évi CCX. törvénnyel a tételes 
magyar jog részévé tett emberiesség elleni bűncselekményeket. Feltehető ezért a kér
dés: az elmúlt 22 évben miért nem rendelt el hivatalból nyomozást egyetlen legfőbb 
magyar ügyész sem a délvidéki tömegmészárlások ügyében?

El kell utasítani Váradynak azt az állítását is, hogy a jobbikos kezdeményezés csak 
a „politikai szenvedélyek gerjesztésére alkalmas”. A történelmi tények néha valóban 
kellemetlenek, de az igazság megköveteli a megállapításukat. Nem lehet azokat meg 
nem történtekké nyilvánítani.

A jogászprofesszor „elképzelhetetlennek tartja, hogy a szerb ügyészség indítson eljá
rást ismeretlen tettesek ellen 67-68 évvel ezelőtt elkövetett bűncselekmények tekinteté
ben”. Pedig erre most tártak elénk precedenst, a Budapesten lefolytatott Képíró perrel.



A nyomozást le kellene folytatni, s ez a szerb hatóságok feladata lenne (amennyi
ben a magyar ügyészségtől erre felkérés érkezik, ha már hivatalból nem indított eljá
rást). Akármennyire kellemetlen feladat is ez a szerb hatóság részére. Ha lehetett Ma
gyarországon, miért ne lehetne Szerbiában is? Még magyarországi vagy akár függet
len megfigyelők részvétele is elképzelhető ebben az eljárásban -  a történelmi igazság 
felderítése érdekében.

Cvetkovic elmondta azt is: bizonyára lehetnek még olyanok, akik 1944-ben és 
1945-ben bűncselekményeket követtek el, „habár olyan életkorban lévő személyek
ről lenne szó, amilyenben már szinte értelmetlenné válna egy eljárás lefolytatása”. A 
Képíró-per is azt mutatja, hogy az elkövetők életkora ebben az esetben nem mérvadó, 
mivel ezek a bűncselekmények nem évülnek el.

Apáti István, a feljelentés egyik aláírója a kérdésre, hogy mit vár ettől az eljárástól, 
a következőket válaszolta: egyenlő mércével kell mérni. Akkor is, ha magyarok követ
tek el bűncselekményeket, és akkor is, ha magyarok sérelmére követtek el bűntette
ket. Az elmúlt években a liberális média olyan mércét állított fel, miszerint egyes rém
tettekről naponta kell beszélni, másokról pedig szinte említést sem lehet tenni. Ezt a 
hozzáállást is fel akarjuk számolni. Egyúttal elvárjuk, hogy a magyar külpolitika vég
re a sarkára álljon, s rábírja Szerbiát, hogy tegyen a történelmi igazságtétel és délvidé
ki nemzettestvéreink érdekében -  még mielőtt EU-taggá válik.

A magyar államnak eddig az is feladata lehetett volna, hogy diplomáciai úton vagy 
egyéb módon szorgalmazza a délvidéki bűncselekmények felderítését, a bűnösök felelős
ségre vonását, valamint az áldozatok és hozzátartozóik erkölcsi illetve anyagi kárpódását.

2012. február 19. ,>A Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság megalakulásától 
13 hónap telt el. Első számú feladatunknak tekintettük a helyi, délvidéki kutatási fel
tételek megteremtését, amelyet elsősorban a levéltári kutatások és a sírfeltárások te
rén tartunk a legfontosabbnak. Ma már ott tartunk, ha valaki felmutatja azt a papírt, 
amelyet Vojislav Stanovcic akadémikus, a bizottság szerb elnöke vagy én írtunk alá, 
minden szerbiai levéltárban a legeurópaibb módon látják el a kutatókat. Ez egy nagy 
lépés” ezt dr. Glatz Ferenc történész, az MTA Történettudományi Intézetének igazga
tója, a magyar-szerb vegyes bizottság magyar tagozatának elnöke nyilatkozta Szabad
kán, az első délvidéki magyar párt megalakulásának 90. évfordulója alkalmából ren
dezett konferencia szünetében.31

31 Mihályi Katalin: A második világháborút egyszer be kell fejezni. Magyar Szó, 2012. február 24. 
1. és 5., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2012_02_24/kozelet/l4077/A-m%C3%A1sodik- 
vil%C3%Algh%C3%Albor%C3%BAt-egyszer-be-kell-fejezni.htm, 2012. február 24. [04:22] 
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2012. február 21.
Számok három kártérítési ügy kapcsán32

Brice Tatonnak, annak a francia fiatal szurkolónak a szülei, akit 2009 szeptemberé
ben huligánok Belgrádban halálra vertek, kártérítési pert indítanak a szerb állam el
len. Belgrádi ügyvédjük szerint 300 ezer eurót követelnek, mert úgy érzik, ez az egye
düli eszköz, hogy egyfajta elégtételt kapjanak, ha már a tettesekkel olyan elnéző volt 
a szerb állam. A kártérítési perrel ugyanis arra reagálnak, hogy a belgrádi Fellebbvite
li Bíróság gyakorlatilag megfelezte az elítélt tettesek büntetését, s ezért a gyilkosságért 
a legmagasabb büntetést a korábbi 35 helyett 15 évben állapította meg. Ha a francia 
fiú szülei a peres eljárást sikerre viszik, és a szerb állam kifizeti a kártérítést, és ha eh
hez hozzáadjuk azt az 1 millió dollárt, amit Amerikának fizetett az Amerikában vere
kedő Miladin Kovacevic miatt (akit ráadásul a szerb diplomácia törvénytelen úton ha
zamenekített), akkor laza számítással csak ebben a két ügyben eljutunk az 1 millió eu- 
rós kártérítéshez. Ekkora az összeg, amit e két eset kapcsán tőlünk, az adófizetők zse
béből vesz ki a modern kori szerb állam a törékeny közbiztonságával és a szélsősége
sek iránti toleráns lazaságával, a józan észnek ellentmondó lépéseivel és az igazságér
zetet sárba tipró döntéseivel. Eközben ugyanez a szerb állam fellebbezett egy zombori 
bírósági ítélet ellen, amelyben az 1944/45-ös magyarellenes vérengzések egyik ártat
lan áldozata lányának az átélt lelki megrázkódtatások és megszégyenítések miatt meg
ítéltek mintegy 7 ezer eurónyi kártérítést. A most nyolcadik évtizedében járó asszony
nak tehát végig kell várnia a lehetséges procedúra kimenetelét, mint ahogy arra is vár
nia kell, hogy az ártatlan apjától elvett vagyont a történtek után csaknem 70 év eltelté
vel hozott restitúciós törvény értelmében vajon visszaadják-e, és ha igen, vajon mikor. 
Ez a fenti három bekezdés így egymásutánban maga helyett beszél, semmilyen kom
mentár nem kellene hozzá, mégis van egy negyedik is, ami tovább sötétíti a képet köz
állapotainkról. Az újvidéki Dnevnik közölt egy számítást, ami szerint hat számjegyűre 
tehető azoknak az embereknek a száma Szerbiában, akik rehabilitációra számíthatnak 
az új rehabilitációs törvény értelmében. Ha pedig ennyi embert rehabilitálnak, akkor 
az is logikus, hogy ennyien követelik majd az elszenvedett sérelmek miatti kártérítést. 
Ennek alapján -  a zombori nem jogerős ítéletet szem előtt tartva -  legalább 700 mil
lió eurót kell előteremteni az államkasszában, kártérítési célokra, írja az újság. Ez a lo
gika azt sugallja, hogy ha a rehabilitációs törvény értelmében kimondják az ártatlansá
got, akkor az áldozat vagy örökösei -  a zombori példából kiindulva - tömegesen köve
telik majd az anyagi kártérítést a nem anyagi károk miatt is, és bekövetkezik az állam
csőd. Vagyis, inkább ne legyen kártérítés, mert az egyébként is szegényen élő adófize
tők ebben a szerencsétlenül szegény országban nem bírnák el...

32 http://www.vajma.info/cikk/rozsautca/l42/Szamok-harom-karteritesi-ugy-kapcsan.html, 2012. feb
ruár 21. [22:47]
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Micsoda manipuláció! Ha az állami intézmények viselkedését nézem, nem tudom, 
lehet-e mélyebbre süllyedni a közpénzek felhasználásával való dobálózás következmé
nyeinek maszatolásában. Egyik oldalon nem számít a pénz, pedig nyilvánvaló a mél
tánytalanság, a másik oldalon viszont az állam meglépi a törvény adta eljárás lehető
ségeit (pedig nyilvánvaló, mi lenne az erkölcsös és az igazságos), s feltehetően majd 
a végsőkig húzza és halogatja is a döntést, nehogy precedens értéke legyen. Igaz, a 
szerbiai ítélkezés nem a példákból indul ki, a zombori per esetében egy pozitív jog
erős döntés mégis példaértékű lehet. Ezért kell gyorsan bevetni a köztudatba az állam 
tönkretételének a veszélyét, amivel azt üzennék, hogy az az ártatlan áldozat, aki kár
térítést követel, valójában az állam létére és az adófizetők zsebére tör. így kovácsol
nak az emberi szenvedésekből ismét ideológiát, így festik át az áldozatot ismét agresz- 
szorrá.

Friedrich Anna

2012. február 23. A 2006-ban elfogadott rehabilitációs törvény nem rendezte a re
habilitációs kárpótlás kérdését. A 2011. év végén elfogadott új jogszabály előirányoz
za a Rehabilitációs Kárpótlási Bizottság megalakítását. A testület létrehozásával azon
ban késnek -  nyilatkozta Bozóki Antal újvidéki ügyvéd a vajdasági RTV-nek.33

Levél a vajdasági küzdőtársakhoz34

Kedves Barátaim!
Meghallgattam Bozóki Antal vajdasági RTV-nek adott, tárgyilagos nyilatkozatát és 
az ügyet továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni. Az 1944-45-ös partizán megtorlá
sok vizsgálatára Sólyom László és Boris Tadic államelnökök által megalakított tény
feltáró Bizottság két éves semmittevése nem sok jóra enged következtetni. A kárpót
lások ügyében is meghatározhatatlan idejű, jogi csűrés-csavarásra, időhúzásra, a ma
gyar állampolgárok számára kedvező ítéletekkel szembeni újabb és újabb fellebbe
zésekre lehet számítani (lásd legutóbb Zagyva Emma zombori pere!). A játék arra 
megy ki, hogy a jogos kárigények, a ma már idős jogosultak eltávozásával, közvet
len úton, érvényesíthetetlenek legyenek. 2012. február 25-én, Németh Zsolt külügyi 
államtitkár Csíkszeredán elmondott beszédéből (személyes tapasztalatom!) -  áttéte
lesen ugyan, hiszen Erdélyről és nem a Vajdaságról volt szó - arra lehet következtet
ni, hogy talán már a Magyar Külügyminisztérium is belátja, hogy nem a jó döntések 
sorába tartoznak a feltételek és számon kérhető következmények nélküli, jóhiszemű

33 http://www.rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/az-%C3%BAj-t%C3%B6rv%C3%A9ny-sem-rendezi- 
a-k%C3%Al rp%C3%B3tl%C3%Al s-k%C3%A9rd%C3%A9sk%C3%B6r%C3%A9t-_302171. 
html, 2012. február 23. [20:03]

34 Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL X. évf. 42. szám, 2011. február 28.

http://www.rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/az-%C3%BAj-t%C3%B6rv%C3%A9ny-sem-rendezi-


engedmények. Közöttük, legutóbb, a 2011. december 5-én, Szerbia Uniós tagjelölti 
státusának jóváhagyásáról szóló elhamarkodott döntés, amelyet nem kapcsoltak ösz- 
sze a rehabilitációs törvény gyakorlati megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok ki
értékelésével.

Budapest, 2012. február 27.
Köszönettel és baráti üdvözlettel,

Ehn József
a Teleki Emlékplakett arany-fokozatával elismert 

Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért 
közhasznú, civil szervezet elnöke

2012. március 6. yyA bizottság nem ismeri el a kollektív bűnösség elvét, amely egy 
közösség minden tagját sújtja, a nőket sőt a kisgyermekeket is. Sokkal nehezebb meg
állapítani, hogy ki követte el a bűnöket, mint azt, hogy ki esett áldozatul. Csakis az 
egyéni felelősséget ismerjük el, hogy egy adott személy pontosan mit követett el. Vol
tak olyanok, akik bűncselekményt követtek el, és voltak, akik néma szemtanúi vol
tak az eseményeknek. Nagyon kevesen voltak, akik megkísérelték megakadályozni a 
bűntetteket, mert az életükkel fizettek volna” nyilatkozta Vojislav Stanovcic, a Ma
gyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság szerb tagozatának elnöke.35

2012. március 11. Újvidék
Rehabilitálási jogok36 

Rehabilitációs kártalanítás

A 2012. december 15-én hatályba lépett rehabilitálási törvény (Sluzbeni glasnik RS 
/ a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 92/2011. szám) azon személyek rehabi
litálását és rehabilitálásuk jogi következményeit szabályozza, akiket politikai, vallá
si, nemzeti vagy ideológiai okokból életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól a 
törvény hatálybalépésének napjáig (2012. december 15.) megfosztottak (1. szakasz). 
Rehabilitálási jogok
A rehabilitált személynek (20/1 szakasz) joga van:

1. a kiemelt nyugdíjra jogosító idő elismeréséhez,
2. havi pénzbeli térítéshez (külön pótlék),
3. egészségvédelemhez és a betegbiztosításból eredő egyéb jogokhoz,

35 Mihályi Katalin: „Nem ismerjük el a kollektív bűnösség elvét”. Magyar Szó, 2012. március 6. 5., 
vagy http://bozokiantal.blogspot.rs/2012/03/nem-ismerjuk-el-kollektiv-bunosseg.html, 2012. már
cius 6. [17:23]

36 http://bozokiantal.blogspot.rs/2012/03/rehabilitalasi-jogok.html, 2012. március 11. [11:42]
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4. az elvett vagy elkobzott vagyon visszaszármaztatásához, illetve az ezzel a vagyon
nal kapcsolatos kártalanításhoz és

5. a rehabilitációs kártalanításhoz.
Miből áll a rehabilitációs kárpótlás? A rehabilitált személy jogosult a szabadságának 

és jogainak megsértése miatt keletkezett
1. anyagi károk kárpótlására (26/1 szakasz),
2. a befizetett pénzbüntetések és az eljárási költségek revalorizált összegű visszatérí

téséhez (26/2 szakasz), és
3. a szabadságvesztése miatt elszenvedett lelki sérelmekért nem anyagi kár miatti kár

pótlásra, a kötelmi viszonyokat szabályozó törvénnyel összhangban (26/3 szakasz).
A rehabilitált személy halála miatt elszenvedett lelki sérelmekért nem anyagi kár 

miatti kárpótlásra jogosultak (a törvény 21/2 szakasza szerinti személyek): a rehabi
litált személy házas társa, gyermeke és szülei, illetve testvérei és a házasságon kívüli 
partnere (élettársa), összhangban a kötelmi viszonyokat szabályozó törvénnyel. En
nek feltétele, hogy közöttük és az elhunyt rehabilitált személy között tartós életkö
zösség állt fenn.

A rehabilitált személy (26/3 szakasz) és gyermekei (7/5 szakasz), akik a szülők jo
gainak és szabadságának megsértése idején a büntetés-végrehajtási intézetben szü
lettek, illetve akik a szülőkkel együtt bizonyos időt ezekben az intézetekben töltöt
tek, vagy a büntetés végrehajtás ideje alatt az egyik vagy mindkét szülő gondoskodá
sát nélkülözve nőttek fel, jogosultak a szabadságvesztése miatt elszenvedett lelki sé
relmekért nem anyagi kár miatti kárpótlásra, a kötelmi viszonyokat szabályozó tör
vénnyel összhangban. Jogosultak az egészségvédelemre és a betegbiztosításból ere
dő egyéb jogokra is.

Kötelmi szabályok
A rehabilitálási törvény a 26 szakasza kimondja, hogy „a rehabilitált személy jogosult 
a szabadságának és jogainak megsértése miatt keletkezett anyagi károk kárpótlására, 
a kötelmi viszonyokat szabályozó törvénnyel összhangban”.

Az elszenvedett anyagi károkat minden esetben ténylegesen és tételesen bizonyítani 
kell. Ezek állhatnak pld. az elmaradt jövedelemből, a fizetéskiesésből vagy más anya
gi természetű kárból, vesztességből. A kár összegének megállapítása mindenkor a bí
rósági pénzügyi szakértő feladata.

A rehabilitálási törvény 21. szakaszának 2. bekezdése szerinti személyek (a reha
bilitált személy házastársa, gyermeke és szülei, illetve testvérei és a házasságon kívüli 
partnere, illetve élettársa) jogosultak a rehabilitált személy halála miatt elszenvedett 
lelki sérelmekért nem anyagi kár miatti kárpótlásra, melynek feltétele, hogy közöttük 
és az elhunyt rehabilitált személy között tartós életközösségi viszony volt, a kötelmi 
viszonyokat szabályozó törvénnyel összhangban.



A nem anyagi kár megtérítését a kötelmi viszonyokról szóló törvény rendezi (A 
JSZSZK Hivatalos Lapja, 29/78., 39/85., 45/89. és 57/89. szám, illetve a JSZK Hi
vatalos Lapja, 31/93., 22/99., 23/99., 35/99. és 44/99. szám).

Az un. kötelmi törvény 199. szakasza szerint, személyhez fűződő jog megsértése ese
tén a bíróság az ítéletnek, illetőleg a helyesbítésnek a károsult költségére történő köz
zétételét, vagy a sérelmet eredményező kijelentésnek a károkozó által való visszavoná
sát, vagy valamely mást rendelhet el, amivel a térítés útján elérhető cél megvalósítható.

A pénzbeli térítésre (a törvény 200. szakasza) akkor kerül sor, ha a bíróság úgy te
kinti, hogy az eset körülményei, de különösen a fájdalom és a félelem foka és tarta
ma ezt indokolják, az elszenvedett fizikai fájdalmakért, az életaktivitás csökkenése, a 
meggyalázás, a tekintély, a becsület, a szabadság vagy a személyiségi jogok megsérté
se, közeli személy halála miatt elszenvedett lelki fájdalmakért, valamint a félelemért, 
a vagyoni kár megtérítésétől függetlenül, valamint annak hiánya esetén is, méltányos 
pénzbeli térítést ítél meg.

A bíróság a nem vagyoni kár megtérítése iránti követelésről, valamint a térítés ősz- 
szegéről való döntéshozatal során figyelembe veszi a sértett javak jelentőségét és az il
lető térítés célját, de azt is, hogy ezzel ne támogassa a jellegével és társadalmi céljával 
összeférhetetlen törekvéseket.

A törvény 201. szakasza határozza meg a halál vagy súlyos rokkantság esetén pénz
beli térítésre jogosult személyek körét:

(1) Valamely személy halála esetén közeli hozzátartozóinak (házastárs, gyermekek 
és szülők) lelki fájdalmaikért a bíróság méltányos pénzbeli térítést ítélhet meg.

(2) Az említett térítés testvéreknek is megítélhető, ha ők és az elhunyt huzamosabb
ideig életközösségben éltek.
(3) Valamely személy különösen súlyos rokkantsága esetén házastársának, gyerme

keinek és szüleinek lelki fájdalmaikért a bíróság méltányos pénzbeli térítést
ítélhet meg.
(4) Az e szakasz (1) és (3) bekezdésében említett térítés az élettársnak is megítél

hető, ha ő és az elhunyt, illetőleg sérült személy huzamosabb ideig életközösség
ben élt.

A rehabilitálási és a kötelmi törvényben meghatározott pénzbeli térítésre jogosul
tak köre megegyezik.

„Méltányospénzbeli térítés”
Sem a rehabilitálási sem a kötelmi törvény nem határozott meg konkrét összeget az 
elhalálozás, a súlyos rokkantság, az elszenvedett fizikai fájdalmakért, az életaktivitás 
csökkenése, a meggyalázás, a tekintély, a becsület, a szabadság vagy a személyiségi jo
gok megsértése, közeli személy halála miatt elszenvedett lelki fájdalmakért, valamint



a félelemért. A törvény az ilyen az esetekre csak „méltányos pénzbeli térítés” megíté
lését látja elő. Ennek irányadója az eddigi bírósági gyakorlat lehet. A kár összegének 
meghatározásakor az eljáró bíróság bírósági orvosi szakértő (elmegyógyász) vélemé
nyét is figyelembe veszi.

A 2006. évi rehabilitálási törvény meghozatala után mindössze két rehabilitálási 
kárpótlási per ismert. Az első (P-5202/2008 számú) perben az újvidéki (akkor még) 
községi bíróság az időközben elhunyt M. L-nak az 1949. április 29-étől 1950. no
vember 1-jéig a Goli-szigeten (Kopár/Kecske-szigeten) töltött idő alatt a tekintélye, a 
becsülete, a szabadsága és jogai megsértése miatt elszenvedett lelki fájdalmakért 700 
000,00 (hétszázezer), az átélt félelemért pedig 500 000,00 dinár összeget, valamint a 
perköltségeket ítélte meg. Az ítéletet ellen az alperes Szerb Köztársaság fellebbezett. 
A másodfokú bíróság az ítéletet azzal az indoklással semmisítette meg, hogy „a re
habilitált személynek a kártérítésre való jogát külön törvény fogja rendezni” (amire 
csak 2011-ben került sor). Ennek a törvénynek a meghozatalát M. L. már nem ér
hette meg.

A másik (1. P-2231/10 számú) perben a zombori Alapfokú Bíróság Z. M. E-nek 
400 000,00 (négyszázezer) dinárt ítélet meg a közeli hozzátartozója (édesapja) halá
la miatt, 100 000,00 dinárt az átélt félelem és 250 000,00 (kétszázötvenezer) dinár 
az átélt lelki fájdalmaik miatt. A bíróság az összeget végül 730 000,00 (hétszázhar- 
mincezer) dinárban szabta meg, valamint megítélte a perköltségeket is. Az ítélet ellen 
a Köztársasági Vagyonjogi Ügyészség Szabadkai Ügyosztálya, az alperes Szerbiai Köz
társaság nevében fellebbezett.

Az alperes nem vitatta sem az ítélet jogi alapját, sem a megítélt összeget. Kizárólag 
arra hivatkozott, hogy a rehabilitálási törvény 26. szakasza meghatározza a rehabili
tálási kárpótlásra jogosultak körét (amibe a felperes Z. M. E., mint a kivégzett lánya 
kétségtelenül tartozik), és hogy a törvény 27. szakasza meghatározza a rehabilitációs 
kárpótlási eljárását. (Lényegében most meg arra utal, hogy időközben meghozták a 
törvényt, és hogy az ügyben az Rehabilitációs Kárpótlási Bizottság az illetékes.) Most 
a fellebbezés az újvidéki Fellebbviteli Bíróság előtt van.

Újabb bírósági perek?
A rehabilitálás iránti kérelemnek helyt adó bírósági határozat alapján a rehabilitált 
személy és a törvény 21/2 és 7/5 szakaszában meghatározott személyek kérelmet 
nyújthatnak be a rehabilitációs kártalanítás iránt (27/1 szakasz).

A rehabilitációs kártalanítás iránti kérelmet a Rehabilitációs Kárpótlási Bizottság 
bírálja el.

A kérelmet az Igazságügyi Minisztérium címre kell elküldeni: Ministarstvo pravde 
Beograd, Nemanjina 22-26 sz. A Bizottság titkára Jasmina Stojanovic (tel.: 011 361 
2458).



Amennyiben a Bizottság kérelemnek nem ad helyt, vagy arról a kérelem benyújtá
sától számított 90 napos határidőn belül nem dönt, a kérelmező az Alapfokú Bíró
ságnál kártérítési keresetet nyújthat be. Ha a kérelem egy részére vonatkozóan szüle
tett csak megegyezés, a keresetet a kérelem maradvány részére vonatkozóan lehet be
nyújtani.

A kártérítési kereset az elutasító határozat kézhezvételének vagy a megegyezés meg
kötésének napjától számított egyéves határidő letelte, illetve a 90 napos határidőitől 
számított egy év) letelte után nem nyújtható be.

Most már az a kérdés, hogy milyen összegeket hagy jóvá a jogsérelmet szenvedett 
személyeknek a Rehabilitációs Kárpótlási Bizottság? Megfelel-e majd ez az összeg a 
jelenlegi joggyakorlatnak, vagy újabb bírósági perek előtt állunk? Meddig tart még a 
károsultak golgotája?

2012. április 12.
Magyarnak maradni Délvidéken37

Nemzetközire tervezett sajtótájékoztatót tartott a zombori Magyar Polgári Kaszinóban
a magyarországi Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. Végül sem 

a társszervezőként fóltüntetett Trianon Múzeum Alapítvány; 
sem a magyarországi média nem érkezett meg.

A Magyarnak maradni Délvidéken program keretében megtartott összejövetelen 
Cseresnyésné Kiss Magdolna, az alapítvány vezetője elmondta, hogy Zagyva-Mérey 
Emmának a szerb állammal indított kártérítési perében továbbra is a másodfokú 
bírósági ítéletre várnak. Mérey Emma édesapját 1944-ben a partizánok elhurcol
ták, megkínozták és kivégezték. Emma asszonynak sikerült első vajdasági magyar
ként rehabilitáltatni édesapját, és több év jogi küzdelem során a zombori alapfokú 
bíróság az elszenvedett megrázkódtatás, megalázás és maradandó lelki gyötrelem cí
mén, Szerbiában ugyancsak elsőként 750 000 dináros kártérítést ítélt meg számá
ra, amit a szerb állam megfellebbezett, ezzel szemben Zagyva Emma ügyvédje is fel
lebbezéssel élt.

A még nem jogerős, nem anyagi jellegű kártérítés megítélését követően a szerbiai tör
vények utat nyitottak az anyagi kártérítések igénylése előtt is, amivel Zagyva Mérey 
Emma is élni kíván -  nyilatkozta a sajtótájékoztatón Cseresnyésné Kiss Magdolna.

Zomborban találkozott is a CMH irodájában működő, jogi segítséget nyújtó jo
gásszal, és innentől világos, hogy az ingyenes eljárás valójában nem is lesz olcsó, hi
szen a jogsegély ugyan ingyenes, viszont számos dokumentumot kell beszerezni, 
vagy újra beszerezni hozzá. A vagyon visszaszármaztatását követelők zömmel koros

37 Magyar Szó, 2012. április 12. 3.



emberek, nem használják az internetet, irányukban lassabban áramolnak az informá
ciók is. Megítélésem szerint Szerbia költségvetésében pénzt kellene teremteni ezen el
járások teljes díj mentesítésére, de a magyar kormányzatnak is fel kellene vállalni a ter
hek egy részét -  mondta a Keskenyúton Alapítvány vezetője. Zagyva-Mérey Emma 
személyesen is jelen volt a sajtótájékoztatón, és nyomatékosan hangsúlyozta, hogy az 
erkölcsi rehabilitációt az anyagi kárpótlásnak is feltétlenül követnie kell.

Akár húsz, akár kétszáz évig kereshetjük a történelmi igazságot, számolgathatjuk a 
csontokat, adózhatunk kegyelettel az ártatlan áldozatok emléke előtt, állíthatunk em
lékhelyeket, de mi, akiknek lemészárolták a szüleit, akik feje fölül elvették a szülői 
házat, a lábuk alól kihúzták az egzisztenciát, joggal tartunk igényt az azonnali anya
gi kártérítésre -  hallottuk Emma asszonytól. „Utolsó percemig azért harcolok, hogy 
a rehabilitáltak nyomban részesüljenek anyagi kárpótlásban is, és hogy kollektív re
habilitációt nyerjenek mindazok, akik ártatlan áldozatai voltak a partizánterrornak. 
És azt is megkövetelem, hogy az állam kérjen bocsánatot a világ előtt az 1944/45-ös 
vérbosszú áldozataitól. Mélyen sajnálom, hogy a sajtótájékoztatón csupán a Magyar 
Szó, a Dunatáj és a Blic lapok képviseltették magukat, nekik meg is köszönöm, hogy 
folyamatosan figyelemmel kísérik az ártatlan vajdasági magyar áldozatok rehabilitá
lásának ügyét, ám ezt a témát nem szabadna izolálnia a szerb médiának, különösen 
nem a helyi szerb nyelvű hetilapnak, hiszen a mai nemzedékek azt sem tudják, mi 
történt velünk, magyarokkal a saját városunkban” mondta a hetvennyolcadik évét ta
posó energikus és küzdelmében állhatatos hölgy.

Fekete J. József

2012. augusztus 15. Szabadkán, a Magyar Házban munkajellegű megbeszélést foly
tatott dr. Korhecz Tamdsy zz MNT elnöke, dr. Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar- 
Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság elnöke és munkatársai, valamint mgr. Hajnal Jenő, 
a VMMI igazgatója. A megbeszélés során a tárgyaló felek áttekintették a magyar la
kosság ellen 1944-1948 között Vajdaság településein elkövetett gyilkosságok és más 
megtorlásokkal kapcsolatos, az M NT felügyelete alatt folytatott kutatások eddigi 
eredményeit, továbbá megállapodtak abban, hogy az Akadémiai Vegyes Bizottság ke
retein belül folyó kutatásokat az M NT és a VMMI részvételével folytatni szeretnék 
annak érdekében, hogy a megtorlások minél több körülményére derüljön fény, vala
mint hogy az áldozatok minél teljesebb névsorát sikerüljön összeállítani.38

2012. szeptember 14. Nyílt levélben fordult Pásztor Istvánhoz, a Vajdasági Magyar 
Szövetség elnökéhez Csorba Béla néprajzkutató, költő, Matuska Márton publicis
ta, közíró és Papp Ferenc, a Nagy Sándor Magyar Műemlékvédő és Hagyományápoló

38 Folytatódik a megtorlások feltárása. MNT-közlemény. Magyar Szó, 2012. augusztus 13. 4.



Egyesület elnöke, melyben annak a kérdésnek a megválaszolására kérik a politikust, 
hogy támogatja-e a Makovecz Imre által tervezett emléktorony felépítését az 1944/45- 
ös magyar áldozatok emlékére Újvidéken a Futaki úti temető katonatemetői részében.39

2012. szeptember 19. A VMSZ elnöksége a legutóbbi ülésen vitatta meg a Makovecz 
Imre által tervezett emléktorony felépítését. Pál Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke 
szerint egyöntetű döntést hoztak, hogy kiállnak a kezdeményezés mellett.

„Támogatjuk ennek az elképzelésnek a megvalósulását. Egy dolog az, hogy hogyan ha
tároznak majd az illetékes állami szervek e kérdést illetően, az azonban egyértelmű, hogy 
nekünk egy ilyen elképzelést támogatnunk kell. Nekünk nem szabad megfeledkeznünk 
az 1944/45-ös atrocitásokról, s mindent meg kell tennünk ahhoz, hogy méltóképpen 
meg tudjunk emlékezni ezekről az eseményekről. Úgy véljük, hogy a méltó megemléke
zés megvalósításához Újvidéken ez az emlékmű, a csonka torony mindenképp megoldás
nak számít” tájékoztatta a Magyar Szót a párt elnökségének álláspontjáról Pál Károly.40

2012. szeptember 20. Újvidék
Kirakat-törvény?41

Szerbia nem teljesíti a rehabilitálási törvényből eredő kötelezettségeit

Szerbia képviselőháza 2011. december 5-én fogadta el a rehabilitálási törvényt, 
amellyel „azon személyek rehabilitálását és rehabilitálásuk jogi következményeit sza
bályozza, akiket politikai, vallási, nemzeti vagy ideológiai okokból életüktől, szabad
ságuktól vagy más jogaiktól a törvény hatálybalépésének napjáig megfosztottak”.

A törvény a szerb Hivatalos Közlöny 2011. december 7-i 92. számában jelent meg, 
majd december 15-én hatályba lépett.

(...)

Botrányos viszonyulás
Sz. Piroskát és három másik családtagját (szüleit és nagyanyját), akiket 1945. janu
ár végén Csúrogról a járeki táborba hurcoltak, az újvidéki Felsőbíróság 2011. febru
ár 22-én rehabilitálta.42 Piroskáék a táborban mintegy kilenc hónapot töltöttek, majd 
a palánkai kendergyárba vitték őket dolgozni. Szabadulásuk után Szenttamáson te
lepedtek le.

39 (v.ár): „Nekünk kell cselekednünk”. Magyar Szó, 2012. szeptember 14. 12.
40 (v.ár): A VMSZ támogatja a csonka torony felépítését. Magyar Szó, 2012. szeptember 19. 3.
41 http://www.keskenyut.hU/page/234/art/684/akt/l/html/kirakat-torveny.html, 2012. szeptember 20., 

http://margitzoltan.blogspot.com/2012/09/szerbia-nem-teljesiti-rehabilitalasi.html, 2012. szeptem
ber 20.;

42 Az erről szóló bírósági végzést lásd a Dokumentumok c. részben!

http://www.keskenyut.hU/page/234/art/684/akt/l/html/kirakat-torveny.html
http://margitzoltan.blogspot.com/2012/09/szerbia-nem-teljesiti-rehabilitalasi.html


A bírósági ítélet kézbesítése után (2012. április 4-én) a Köztársasági Nyugdíj- és 
Rokkantbiztosítási Alap újvidéki fiókszervezetéhez fordultam, hogy ügyfelem számá
ra, a rehabilitálási törvény 20. szakaszának 1. bekezdésével összhangban, ismerje el „a 
külön szolgálati időt és a havi pénzbeli térítést (külön pótlékot)”.

A címzettnél való többszöri érdeklődés után azt a (szóbeli) választ kaptam, hogy „a 
tárgyat a levéltárba helyezték” (sic!). Más szóval, a kérelmet válaszra sem méltatták, 
ami -  még ha közigazgatási eljárásról is van szó -  botrányosnak nevezhető. Ezek után 
nem maradt más, minthogy nyomatékosan követeljem, írásban válaszoljanak a bead
ványomra. Szeptember 9-én aztán az alábbi szövegű válasz érkezett:

REPUBLIŐKI FOND ZA PENZIJSKOIINVALIDSKO OSIGURANjE 
POKRAJINSKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE 

FILIJALA NÖVI SAD

Növi Sad, ¿itni trg 1 
www.pio.rs 

Broj:37-SP-133862 
Dana: 14.09.2012

ADVOKAT 
BOZOKI MR ANTAL

21000 NÖVI SAD 
Radniőka 17/1-5

PREDMET: 37-SP-133862, PiroSka iz Novog Sada

ObaveStavamo Vas da do sada nismo u moguónosti da donesemo ni pozitivno 
ni negativno reSenje o priznavanju posebnog staia za Vaáu stranku PiroSku iz
Novog Sada po osnovu reSenja o rehabiliticiji ViSeg suda iz Novog Sada a shodno Zakona 
o rehabilitaciji, s obzirom da nismo dobili uputstvo o radu za ovu vrstu posebnog staáa od 
sluibe Direkcije Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Novom Sadu.

Fotokopiju VaSeg zahteva prosledili smo direktoru Sektora za penzijsko i 
invalidsko osiguranje Pokrajinskog fonda radi konsultacije i davanje odgovora od 
nadleinog ministarstva.

http://www.pio.rs


-  Értesítjük Önt, hogy eddig nem volt lehetőségünk se elfogadó se elutasító hatá
rozatot hozni az Ön ügyfele, Sz. Piroska újvidéki lakos külön szolgálati idejének el
ismeréséről, az újvidéki Felső-bíróság rehabilitálási végzése alapján, a rehabilitálási 
törvénnyel összhangban, tekintettel arra, hogy az újvidéki Tartományi Nyugdíj- és 
Rokkantbiztosítási Alap Igazgatóságától nem kaptunk utasítást az ilyen jellegű külön 
szolgálati idővel kapcsolatos munka végzésére.

Az Ön követelésének fénymásolatát elküldtük a tartományi alap nyugdíj- és rok
kan tbiztosítási szektora igazgatójának, tanácskozás és az illetékes minisztériumtól 
való válaszadás céljából — olvasható a (válasz)levélben.

Sz. Piroska tárgyában 2012. április 2-én az Igazságügyi Minisztériumnak a rehabilitá
ciós kárpótlás rendezésére a februárban alakult különbizottságához is fordultam, hogy 
ügyfelemnek -  a rehabilitálási törvény 26. szakaszának 1 bekezdésével összhangban -  
Szerbiai fizessen anyagi és erkölcsi kárpótlást (az elszenvedett lelki fájdalmak és az átélt 
félelem miatt, valamint személyi jogainak és szabadságainak megsértését).

A követelésre a Rehabilitációs Kárpótlási Bizottság mind a mai napig nem vála
szolt, annak ellenére, hogy a törvény (27. szakaszának 3. bekezdése) 90 napos ha
táridőt lát elő a kérelemről való döntésre. A Bizottság egy másik ügyfelem (Z. Gyu
la) rehabilitációs kártalanítás iránti június 1-jei kérelmére sem válaszolt, habár a vá
laszadási határidő már ebben az ügyben is letelt. Ez azt jelenti, hogy az érintetteknek 
most -  ugyancsak a rehabilitációs törvény értelmében -  a bírósághoz kell fordulni
uk a kártérítési kerettel. Ez persze többéves pereskedést is jelenthet, illetve jelentősen 
megnehezíti a kárvallottak törvényes jogainak megvalósítását.

Válaszra váró kérdések 
A gyakorlatban a rehabilitálási törvény rendelkezéseinek érvényesítése -  csaknem tíz 
hónappal az elfogadása után -  jóformán még csak el sem kezdődött.

A Rehabilitációs Kárpótlási Bizottság a Kopár szigetet (Goli otok) megjárt rehabi
litáltak kérvényei közül -  eddig mintegy 190-en adták át a szükséges dokumentu
mokat -  mindössze 15-öt hagyott jóvá. A kártérítés minden börtönben eltöltött nap 
után 700 dinár. A szigeti rabságot túlélők nagy hányada nem fogja elfogadni az ál
lam által felkínált kártérítést és bírósághoz fordul. Egyesületük elnöke, Zorán Asanin 
azt nyilatkozta, hogy tárgyalt az Európai Bizottság egyik tisztségviselőjével, aki sze
rint legalább napi 100 eurós kártérítés járna nekik. A tortúrát átéltek közül viszont 
már mind elmúltak nyolcvanévesek. Belefáradtak a harcba -  írja Tómó Margaré
ta.43 Mindezek után a hatalmi szerveknek válaszolniuk kell(ene) a kérdésekre: Szer
bia valóban kárpótolni kívánja a rehabilitáltakat, vagy a törvényt csak az európai

43 Hétszáz dinár napjára, http://www.magyarszo.com/hu/2012_06_23/kozelet/28058/H%C3%A9tsz%C3- 
%Alz-din%C3%Alr-napj%C3%Alra.htm, Magyar Szó, 2012. június 23. [09:42]

http://www.magyarszo.com/hu/2012_06_23/kozelet/28058/H%C3%A9tsz%C3-


integrációs tárgyalásokon való felmutatás céljára hozta meg? Mikor és milyen kárpót
lásban részesülnek az atrocitásokat, táborokat, jogsértéseket túlélt vajdasági magya
rok? Arra vár talán az állam, hogy a jogosultak elhalálozzanak? Ezekkel a kérdések
kel foglalkoznia kellene a Vajdasági Magyar Szövetségnek, akinek a képviselői a szerb 
parlamentben megszavazták a törvényt, és a Magyar Nemzeti Tanácsnak is.

2012, szeptember 27. Négy vajdasági magyar párt (a VMDK, a VMDP, a M PSZ és a 
MRM), továbbá kilenc civil szervezet, valamint 218 magánszemély a magyar képvise
lőkhöz, az anyaországi vezetőkhöz és az Európai Unió magyar képviselőihez intézett 
felhívásban követelte „a kollektív bűnösség elvének törlését a 2011. október 6-án el
fogadott vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényből”.44

2012. szeptember 30.
A törvény mégsem kötelez?45

Zsákutcába jutott az egyik újvidéki rehabilitálási ügy, mert az állam a bíróság dönté
se ellenére sem részesíti kárpótlásban a sértettet, a törvény alkalmazására pedig még 
nem készültek fel a hivatalok

A parlament által tavaly decemberben elfogadott rehabilitálási törvénynek azért is volt 
nagy a jelentősége, mert megegyezést jelentett a vajdasági magyar és szerbiai politikai 
színtéren, s véget vetett annak a több hónapig tartó harcnak, melynek végül mindenkép
pen a kollektív bűnösség elvének az eltörlését kellett eredményeznie. Lehetővé tette azt is, 
hogy Magyarország rábólintson Szerbia tagjelöltségi kérelmére, amikor az Európai Unió 
az ezzel a kérdéssel kapcsolatos álláspontját fogalmazta meg. Más téma, hogy mit gondol
nak a kollektív bűnösségről ma a pártok, s hogy azok, akik a restitúciós jogszabály elfo
gadását lehetővé tették, valószínűleg most sem tartják problematikusnak a törvény vita
tott sorait, s továbbra sem vélik felfedezni azokban a kollektív bűnösségre utaló tartalmat.

Szerbiában nem számít új keletű problémának az, ha a -  könnyen vagy nehezen -  
elfogadott jogszabályok alkalmazása kapcsán gondok merülnek fel. Lényegében elis
merik ezt a politikusok is, közülük többen ki is jelentették már: a képviselőház gyor
sabban dolgozik, mint amennyire a munkája eredményére az állami hivatalok és sok 
esetben maga a közvélemény is felkészült. A rehabilitációról szóló törvénynek a gya
korlati alkalmazásában tapasztalt gondjaira, s az azokat kísérő nemtörődömségre hív
ta fel a vajdasági magyar közvélemény figyelmét mgr. Bozóki Antal újvidéki ügyvéd, 
aki egyik ügyfele, Sz. Piroska esetében próbált eljárni, s mint lapunknak mondta, ér
vényesíteni a „törvény által szavatolt” lehetőségeket.

44 http://www.peticiok.com/peticio_a_vajdasagi_magyar_kozosseg_azonossaganak_megrzeseert
45 Magyar Szó, 2012. szeptember 30. 14.
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Az ítélet megszületett
Sz. Piroskát és három elhunyt családtagját -  szüleit és nagyanyját -  az újvidéki Fel
ső Bíróság 2011. február 22-én rehabilitálta. Bozóki beszámolója szerint ügyfelét és 
családtagjait az 1944/45-ben lezajlott megtorlások idején, pontosabban 1945 janu
árjának végén Csúrogról a járeki táborba hurcolták. A 2006-ban indított per végén 
megszületett bírósági ítélet elismeri, hogy Piroskáék politikai-ideológiai üldözés és 
erőszak áldozatai voltak. A magyarázatban megállapítják, hogy a családot minden 
ok nélkül kezelték háborús bűnösként, kergették ki csúrogi házából, noha tagjai sen
ki ellen sem vétettek. Vonattal szállították őket Járekbe, majd onnan a későbbiekben 
Szépligetre (Gajdobra). Piroska kilenc hónapot töltött a táborban. Az ítélet hivatko
zik a háborús bűnök megállapításáért felelős kommunista bizottság 1945-ben meg
hozott döntésére is, melyben minden csúrogi magyar és német nemzetiségűt háborús 
bűnössé nyilvánítottak. A Felső Bíróság tehát, mindennek fényében, megalapozott
nak minősítette Sz. Piroska rehabilitálási kérelmét.

Mint azt lapunknak Bozóki elmondta, az ítélettel április 4-én a Köztársasági Nyug
díj- és Rokkantbiztosítási Alap (PIO) tartományi fiókszervezetéhez fordult, azzal a 
szándékkal, hogy ügyfele számára a rehabilitálási törvény egyik előírásával összhang
ban -  mely szerint a rehabilitált személynek joga van a külön szolgálati idő elisme
réséhez, a havi pénzbeli megtérítéshez, az egészségvédelemhez és a betegbiztosításból 
eredő egyéb jogokhoz -  elismertesse a külön szolgálati időt és a törvényben szereplő 
havi pénzbeli térítést. Az ügyvéd botrányosnak tartja, hogy az alapnál még csak vá
laszra sem méltatták.

A megszabott határidő lejárt, s amikor már sokadszorra érdeklődtem az ügy iránt, 
közölték velem, hogy a kérelmet a levéltárba helyezték. Meg sem fordult a fejemben, 
hogy annyiban hagyjam a dolgot, így továbbra is rendszeresen betelefonáltam an
nak érdekében, hogy legalább valamilyen válaszra méltassanak -  mondta el Bozóki.

Se pozitWy se negatív
(...)
Bozóki felkereste az igazságügyi tárca kárpótlási különbizottságát is, hogy a törvény
nek megfelelően anyagi és erkölcsi kárpótlást kérjen, innen azonban a mai napig sem 
sikerült választ kieszközölnie, pedig a jogszabályban meghatározott kilencven napos 
határidő már e testület esetében is lejárt. Szeptember 6-án egy felszólítást továbbított 
az igazságügyi tárcának a kárpótlás elmulasztása miatt, az efféle beadványokra a tör
vény értelmében 15 napon belül köteles válaszolni az illetékes állami szerv -  ez a ha
táridő is lejárt.

Az ügyvéd most, jobb híján, újabb pert fog indítani az állam és az igazságügyi mi
nisztérium ellen, hiszen -  mint állítja -  evidens, hogy nem jártak el a törvénnyel össz
hangban.



A kiskorúság kizáró ok?
Az ügyfél szolgálati idejének jóváírási ügyével kapcsolatban lapunk felkereste a Tar
tományi Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alapot, ahol az illetékesek valóban készsége
sen válaszoltak kérdéseinkre. Cedomir Francuski, az alap nyugdíj- és rokkantbiztosítá
si szektorának igazgatója elmondta, hogy az eset kapcsán egyelőre semmilyen új dön
tés sem született, s azt is megerősítette, hogy nem is születhet mindaddig, amíg a köz- 
társasági foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztériumtól meg nem kapják a szüksé
ges utasításokat. Egyetértett azzal a megállapítással, hogy ez egy hosszan tartó folya
matnak ígérkezik. Elmagyarázta, hogy az említett minisztérium az illetékes a nyug
díj-biztosítási alap működését illetően, így ehhez az intézményhez kellett fordulniuk 
tanácsért, a jogszabály tolmácsolását azonban minden bizonnyal az igazságügyi tár
ca fogja megadni ennek a tárcának, amelyik majd továbbítja az utasítást az alapnak. 
Elmondta, hogy Sz. Piroska szolgálati idejének ügyében külön gondot jelenthet az, 
hogy a járeki táborban töltött időszakban négyéves volt, azaz kiskorúnak számított, 
így megint csak a jogszabály értelmezésére lesz szükség ahhoz, hogy dönteni lehessen 
a kérelem megalapozottságáról.

Bozóki Aaital szerint a kérelem mindenképp megalapozott, mert a rehabilitációról 
szóló törvény nem pontosítja, hogy kizárólag felnőtt korú sértettek kezdeményezhe
tik az eljárást. Szerinte itt lenne az ideje annak, hogy az állam közölje, valóban kár
pótolni kívánja-e az atrocitásoknak kitett személyeket és családtagjaikat, továbbá azt 
is részletezze, miként kívánja mindezt végrehajtani.

Virág Árpád

2012. október 6.
Pofonok a rehabilitációs eljárásokban46

Az illetékes ügyészségek hozzáállása csökkenti a rehabilitációval kapcsolatos
korábbi derűlátást

A Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH) Polgári Egyesület szabadkai irodájá
ban a vagyon-visszaszármaztatási és rehabilitációs jogsegélyszolgálaton kívül néhány 
hete már polgári és büntetőjogi kérdésekben is tanácsot kaphatnak az érintettek. Lá
togatásunk alkalmával kiderült, hogy a polgárok nagy érdeklődéssel fogadták az új
donságot, és igénybe is veszik a felkínált lehetőséget. Arra is fény derült, hogy bár a 
vonatkozó törvény elfogadása után minden egyszerűnek és egyértelműnek tűnt, a re
habilitáció folyamata sajnos nem az elképzeltek szerint alakul. Ami a vagyon-vissza- 
származtatást és rehabilitációt illeti, január vége óta 1787 polgár vette igénybe a hat

46 Magyar Szó, 2012. október 6. 1. és 6., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2012_10_06/ 
kozelet/32888/Pofonok-a-rehabilit%C3%Alci%C3%B3s-elj%C3%Alr%C3%Al sokban.htm,
2012. október 6. [04:00]
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vajdasági CMH iroda tanácsadási szolgáltatását -  tudtuk meg Stangl Krisztinától, a 
szabadkai iroda vezetőjétől. Hozzátette, hogy az érintettek többsége a resti tudóval 
kapcsolatban tett fel kérdést a hat vajdasági CMH irodában alkalmazott hét fiatal jo
gásznak. Mivel a legnagyobb igény Szabadkán mutatkozott, ezért itt két jogász áll a 
polgárok rendelkezésére.

Ha valakinek a háborús bűnösség alól való rehabilitálás során van szüksége ta
nácsadásra vagy jogi képviseletre, a CMH irodák ügyvédet ajánlanak az érintettnek 
-  mondta Stangl, hozzátéve, hogy az ügyvéd költségeit az iroda fedezi. Eddig ti
zennégy ügyvéddel kötöttek szerződést Vajdaság-szerte -  magyarázta az irodaveze
tő. A kollektív bűnösség alól való rehabilitálást illetően, tehát a Csurog-, Mozsor- és 
Zsablya-ügyekben eddig 184 személy jelentkezett -  derült ki a beszélgetés folyamán.

Idejében kell tanácsot kérni 
A polgári peres- és büntetőeljárásokhoz kapcsolódó kérdéseket illetően indult jogse
gélyszolgálat kapcsán Sallay Tibor nyugalmazott bíróval beszélgettünk. Ez a fajta jog
segély kísérleti jelleggel egyelőre csak a szabadkai irodában elérhető, az illetékesek vi
szont nem zárkóznak el annak a lehetőségétől, hogy a megmutatkozó esetleges szük
ség és igény függvényében valamelyik másik vajdasági CMH irodában is megszervez
zék a jövőben.

Sallay szeptember 17-e óta fogadja az érdekelteket a szabadkai CMH irodában. A 
két hét alatt tizenöt ügyfél fordult a nyugalmazott bíróhoz, aki heti három nap, hét
főn, szerdán és pénteken, délelőtt kilenctől tizenegy óráig áll az érdekeltek rendelke
zésére. Ha valakinek ezek az időpontok esetleg nem felelnek meg, akkor Sallay előze
tes egyeztetés alapján más időpontban is kész fogadni a polgárokat.

-  A nehéz anyagi helyzet miatt valószínűleg mind több személy fordul majd hoz
zánk, hiszen a jogi tanácsadás bárki számára ingyenes. Az lenne a legjobb, ha az em
berek addig keresnének fel a kérdéseikkel, amíg nem kezdeményeztek peres eljárást. 
Ha pedig ellenük indult peres- vagy büntetőeljárás, akkor az eljárás kezdeti fázisában 
kellene tanácsot kérniük. Ilyenkor még sokkal többet tehetek, mint amikor kész bíró
sági döntésekkel vagy határozatokkal fordulnak hozzám, hiszen az ítélet, főleg a má
sodfokú, az szentírás. Akkor érdemes tanácsot kérni, amikor egy lebonyolítandó jog
ügylet ötlete megfogalmazódott az emberek fejében -  nyilatkozta Sallay.

Kérdésünkre, hogy az irodához fordulók legtöbbje eddig milyen típusú eljárás
hoz kapcsolódóan kért tanácsot, Sallay elmondta, hogy főleg folyamatban lévő peres 
ügyeket illetően: vagyonjogi ügyekben, öröklés ügyében és a gyerektartási díj fizeté
sének elmaradása miatt. Utóbbit illetően sokan nem is tudják, hogy ha valaki nem 
fizeti a gyerektartási díjat, az bűncselekménynek minősül -  magyarázta Sallay, hoz
zátéve, hogy az ilyen ügyekben érintett személyeket azonnal az illetékes ügyészség
hez irányítja.



A földekkel gondok vannak 
A vagyon-visszaszármaztatás és rehabilitáció terén működő jogsegélyszolgálathoz 
kapcsolódóan Maglajcic Ljiljana jogász elmondta, hogy az eddigi tapasztalatok sze
rint az érintettek legtöbbje a folyamat során a levéltári vagy a kataszteri fázisban tor
pan meg, persze nem saját hibájából kifolyólag.

-  Az egyik ügyfél -  beszámolója szerint -  szeptemberben november 20-ra kapott 
időpontot a kataszterben, vagyis a várakozási idő több mint 60 nap. A vonatkozó tör
vény értelmében a különböző állami szerveknek legfeljebb 60 nap áll rendelkezésük
re a kért dokumentumok kiállítására -  részletezte Maglajcic.

A jogásznő értesülései szerint a szabadkai levéltárban és kataszterben nagyjából 
1600 kérvény vár feldolgozásra. Volt olyan ügyfél, aki még január végén járt a CMH 
irodában, ott megtudta, hogy milyen dokumentumokat kell beszereznie, ezeket 
azonban csak mostanra sikerült összegyűjtenie.

-  Kolléganőmmel naponta fogadjuk az érintetteket, átnézzük papírjaikat, és szük
ség esetén listázzuk, hogy mit is kellene még beszerezniük. Amikor a polgár össze
gyűjt minden dokumentumot, akkor a vagyon-visszaszármaztatási kérvény kitöltésé
ben is segítünk. A Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökségtől érkező írásos visszajel
zések értelmezését szintén szívesen vállaljuk. Nekem eddig nagyjából 250 ügyfelem 
volt -  összegezte Maglajcic.

Kérdésünkre, hogy mik a legáltalánosabb, több esetben visszaköszönő problémák, 
a jogásznő a tagosított termőföldeket említette. Ezekkel kapcsolatban az a gond, 
hogy az elkobzott földek tagosítási masszába kerültek, megváltozott a földek felosztá
sa, és nehéz megállapítani, hogy mi volt az eredeti parcellaszám.

-  A gyakorlat megmutatta, hogy az ilyen ügyekben a vagyon-visszaszármaztatási 
kérvény átadása után nagyjából két hónap múlva a Vagyon-visszaszármaztatási Ügy
nökség kéri a polgártól a tagosítási végzést és az eredeti parcellaszámot. Ezzel az a 
gond, hogy a kataszter nem köteles a szóban forgó dokumentumokat kiállítani. Ma
gában a restitúciós törvényben is az áll, hogy a kataszter csak akkor adja ki a parcel
laszámot, ha nem történt tagosítás. Ha pedig tagosítás történt, akkor a törvény meg
fogalmazásának értelmében a kataszternek elegendő csak egy bizonylatot kiállítania, 
hogy az elkobzott föld tagosítási masszába került. A tagosítási végzéssekkel pedig az 
a probléma, hogy senki sem tudja pontosan, hol is őrzik azokat ma. A Vagyon-vis
szaszármaztatási Ügynökség is tisztában van vele, hogy ez nem folytatódhat így. Vé
leményem szerint két megoldás van: vagy egy törvénymódosítással kötelezik a ka
tasztereket a kért dokumentumok kiadására, vagy pedig nem követelik többé azo
kat -  mondta el Maglajcic.

Megtudtuk, hogy elkobzott földterületekkel kapcsolatban még nem született ér
demi döntés, lakásokat, házakat vagy üzlethelyiségeket illetően, viszont már vannak 
jogerős végzések. Maglajcic két ilyen zentai esetről tud, valamint egyik szabadkai



ügyfele, aki egy házat kér vissza, szintén eljutott a folyamat utolsó fázisáig, és úgy tű
nik, hamarosan visszaítélik számára az ingatlant. Kérdésünkre, hogy az említett érin
tettek mikor rendelkezhetnek a végzéssel számukra megítélt ingatlan felett, Maglajcic 
közölte: értesüléseik szerint 2014 januárjában.

Megcsappanz optimizmussal 
Józsa László szabadkai ügyvéd egyike azoknak a vajdasági ügyvédeknek, akik szerző
déses viszonyban állnak a CMH irodával, és a restitúcióban, valamint rehabilitáció
ban érintett polgárokat képviselik. Rehabilitációs ügyben eddig mintegy húsz érin
tettet irányítottak hozzá.

-  A rehabilitáció terén nagy meglepetést okozott, hogy a nem peres rehabilitáci
ós eljárásokban ellenérdekű félként szereplő ügyészségek minden egyes ügyben el- 
lentmondtak a kérelmekre. Magának a rehabilitációs törvénynek az értelmében az 
ügyészségnek két lehetősége van: ha vitán felülinek látja a tényállást, akkor nem köte
les vitatni a rehabilitációs kérelmet. Az illetékes bíróság ebben az esetben úgynevezett 
törvényi rehabilitációt engedélyez. Amennyiben viszont az ügyészség vitásnak látja a 
tényállást, akkor ellentmond, és ekkor a bíróság tárgyalást tűz ki, ahol a kérelmező 
és az ügyészség nézeteit, jogi érvelésit konfrontálják egymással. Sajnos el kell mon
danom: a törvényes lehetőség, hogy az ügyészség ne kifogásolja a kérelmet, a gyakor
latban nem érvényesül. Az eddig tapasztalt ügyészi eljárás nem követi a törvénynek 
azt a szellemét, amellyel kapcsolatban tavaly év végén meglehetősen egyértelmű kor
mányzati megnyilvánulások voltak. Mindennek fényében megcsappant az optimiz
musunk. Főleg akkor, amikor láttuk, hogy a rendszerint kedvező elsőfokú bírósági 
határozatokat is az ügyészség fellebbezése követi -  magyarázta Józsa.

Kérdésünkre, hogy eddig hány kedvező elsőfokú ítélet született, Józsa közölte: neki 
öt ilyen ügye van.

-  Az ügyészség mind az öt ügyben fellebbezett. Az egyik ügyben az Újvidéki Fel- 
lebbviteli Bíróság már helyet is adott az ügyészi fellebbezésnek, módosította az első
fokú bírósági határozatot, és elutasította a rehabilitációs kérelmet -  mondta Józsa.

-  A másodfokú döntés meghozása után már csak rendkívüli jogorvoslatra van lehe
tőség. Ha a rendelkezésre álló két típusú jogorvoslat közül egyik sem jár sikerrel, ak
kor nem marad más hátra, mint megfontolni az Emberi Jogok Európai Bírósága előt
ti eljárás kezdeményezését -  fűzte hozzá Józsa.

Pesevszki Evelyn



Mégsem olyan kék az ég47

Evekkel ezelőtt, ha J. L. azt mondta, hogy kék az ég, akkor a pártmunkás-újságírók lel
kesen ismételték: igen, csakugyan kék az ég. Buzgóságukban megfeledkeztek az égre 
pislantani, ezért akkor is tapsolva ismételgették, hogy az ég kék, amikor borús volt. 
Merthogy miért ne? Vessen magára az ég, ha nem égszínkék. Már nem tapsikolnak 
neki. Pedig mostanság nem a kék égboltozatról mesél, hanem sokkal fontosabb, meg
fontoltabb dolgokról. Arról, hogy sehogy sem érvényesül a rehabilitációs törvény. Vala
mi nem stimmel! Ezekben a hetekben én is végighallgattam egy ilyen tárgyalást. Ször
nyű érzés vett erőt rajtam, azon tépelődve, hogy hogyan bizonyítsa az utód a felmenők 
ártatlanságát, ha már nincsenek tanúk, nem voltak védőügyvédek, csak maradtak a he
venyészve papírra vetet mondatok, a névtelen besúgók, és a -  főbelövés. Azokra az em
berekre gondolok, akiknek végig kell járniuk ezt a bírósági kálváriát. J. L. bevallja hogy 
ő többé nem optimista, azt gondolom, joggal. Időben kellene meghallani figyelmezte
tő szavait. Szóra sem lenne érdemes az egész, ha mindez nem mutatna rá a körünkben 
uralkodó jelenségre. Amíg egyik vagy másik személy hatalmon van, addig azt tilos bí
rálni. Amint kikerül a hatalom bűvköréből, többé észre sem veszik: pedig ugyanarról a 
személyről van szó, akit tegnap még tévedhetetlennek tartottunk. Nem furcsa?

Végei László

2012. november 13. Áder János köztársasági elnök meghívására hivatalos látogatást 
tett Budapesten Tomislav Nikolic szerb köztársasági elnök. Az államfők tárgyalását 
követő sajtótájékoztatón elhangzott: Áder János felajánlotta, Nikolic pedig elfogadta, 
hogy a két köztársasági elnök 2013-ban együtt hajtson fejet az 1944/45-ben ártatla
nul kivégzett magyarok emléke előtt.48

2012. november 29.
A részletekben rejtezik az ördög49

2000 után folyamatosan javul Szerbia és Magyarország államközi viszonya. Tomislav 
Nikolic budapesti látogatása mintha új lendületet ígérne, mivel a szokásosnál kénye
sebb kérdések is, mint például a 44145-ös magyar tömegsírok, vagy a temerini fiúk

47 Az autonómia próbaköve a demokrácia. Családi Kör, 2012. november 1. 8.
48 Mihajlovits Klára: Együtt hajtanak fejet az áldozatok előtt. Magyar Szó, 2012. november 14. 1. és 

3., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2012_l l_l4/kulfold_magyarsag/34470/Egy%C3%BCtt- 
hajtanak-fejet-az-%C3%Alldozatok-el%C5%91tt.htm, 2012. november 14. [04:34] Lásd még 
Kókai Péter: Hetvenéves főhajtás. Magyar Szó, 2012. november 13. 7.

49 Tisztességes mondat. Családi Kör, 2012. november 29. 8.

http://www.magyarszo.com/hu/2012_l


drákói szigorúsági! büntetése50 is napirendre került. Ennek a nyitottságnak csak örül
ni tudok, mivelhogy nem tartozom azok közé, akik a „minél rosszabb, annál jobb” 
elvét vallják. Az államközi viszonyok valóban szépen fejlődnek, ellenben tapasztalata
im szerint a magyar kisebbség helyzete nemigen rendeződött az államközi viszonyok 
javulásával párhuzamosan. E téren tagadhatatlanul lemaradás tapasztalható. Ezer ki
lométernyi távolságból is az jár az eszemben, hogy a magyar áldozatok rehabilitáci
ója olyan procedúrát igényel, amely megalázza azokat az embereket, akik felmenőik 
számára tisztességes ítéletért esedeznek. Hogyan bizonyítson az utód, akinek szülei, 
nagyszülei úgy kerültek a tömegsírba, hogy védőbírájuk51 sem volt? A hézagos jegy
zőkönyvek nem tartalmaznak semmiféle valós bizonyítékot. Az állam feladata lenne 
nyilvánosan és egyértelműen bevallani saját bűneit, miután nyugodtan folyamodhat
na a polgár a törvényszékhez. Ne hárítsák a politikusok a bírákra azt a feladatot, ame
lyet nekik kell vállalniuk. Örömünkre tehát államközi szinten minden rendben van, 
a részletek viszont hézagosak, miként lenni szokott -  a részletekben rejtezik az ördög.

Végei László

2012. december 1. Az 1944-ben és 1945-ben ártatlanul kivégzett zsablyai magyarok 
emlékére felállított betonkeresztnél Nikowitz Oszkár, Magyarország belgrádi nagy
követe szombaton a következőket mondta: „Személyes okokból és hivatalos minősé
gemből vagyok ma itt, családi gyökereimet Zsablyáról vezetem, ebben a temetőben 
is volna két halott, akinek a sírjára virágot tennék -  ha tudnám, hogy hol vannak. A 
történelem úgy alakult, hogy valakik el akarták törölni a múltat, nem voltak tisztá
ban azzal, hogy ez lehetetlen! Ők ma látják, hogy amikor más népek akarják eltöröl
ni az ő múltjukat, akkor az ugyanúgy lehetetlen, civilizációellenes vállalkozás. Remé
lem, hogy ez a kis, szerény kereszt nemsokára egy helyre állított, rendbe hozott em
lékhely-temető sarkában fog állni.”52

2012. december 14. A vajdasági parlament egyhangúlag elfogadta azt a nyilatko
zatot, amely elítéli a volt Jugoszlávia területén élők ellen elkövetett bűntetteket. A 
kezdeményezést a Szerb Haladó Párt indítványozta, ők csak a szerbek ellen elköve
tett bűntettekre tértek volna ki. A pártok egyeztetése után módosították a nyilatko
zat szövegét.

50 Az (akkori) újvidéki Kerületi Bíróság 2005-ben a „temerini fiúk” néven elhíresült bűnperben Hor
váth Árpádot 10 év, Illés Zsoltot 13 év, Máriás Istvánt 15 év, Szakáll Zoltánt és Uracs Józsefet 11 
és fél év börtönbüntetésre ítélte. Bővebben lásd Bábi Huanita: Temerini fiúk: Ketten kiszabadultak 
c. írását. http://kitekinto.hU/karpat-medence/2012/12/02/temerini_fiuk_ketten_kiszabadultak/#. 
ViZk-G5yHTQ, 2012. december 2.

51 Feltehetően védőügyvédre gondolt a szerző.
52 (szb): A megbékélés reményében. Magyar Szó, 2012. december 3. 1. és 6., vagy http://bozokiantal. 

blogspot.rs/2012/12/a-megbekeles-remenyeben.html, 2012. december 3. [17:48]

http://kitekinto.hU/karpat-medence/2012/12/02/temerini_fiuk_ketten_kiszabadultak/%23
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Pásztor István tartományi házelnök szerint is elismerést érdemel az indítvány. „Azt 
gondoljuk, hogy az ártatlan áldozatok megérdemlik a főhajtást és az ártatlanságuk el
ismerését, bármilyen nemzethez tartoznak is. Azt gondoljuk, hogy a bűnösség nem 
kollektív, hanem egyéni.”53 

Az 1944 végén elhurcolt és megölt Mérey István rehabilitálását követően az ál
lamhatalom által meghurcolt feleségét, Mérey született Keller Emmát is tisztázta a 
zombori bíróság a vádak alól, és egyben meghozta a (Reh. 77/12 sz.) rehabilitáci
ós végzést.54

2013. január 26. A Keskenyúton Alapítvány közleményben ítélte el a verbászi teme
tőben levő tömegsírnál állított kereszt megrongálását.

Az alapítvány, mint a keresztállítás egyik szervezője, egyben tájékoztatja a közvéle
ményt, hogy a néhány szerbiai forrásban megjelent hírrel ellentétben a keresztállítás
2012. november 3-án a teljes nyilvánosság előtt, a déli órákban zajlott le, mintegy öt
ven személy jelenlétében, a helyi katolikus templomban, a II. világháború összes dél
vidéki áldozatáért mondott engesztelő szentmisét követően.55

2013. január 29. Újvidék
A főhajtás nem elegendő56

Az utóbbi időben a magyarországi, de a vajdasági vezető magyar politikusok is -  a 
két ország/nép megbékélése érdekében -  csak a szerb és a magyar államfő „közös fő
hajtását” emlegetik. Ki tudja milyen okból kifolyólag, mintha feledésbe merült vol
na, úgymond fátylat borítottak volna a magyar szervezetek 2011. április 7-i, Szerbia 
EU-csatlakozásával kapcsolatos követelésére, miszerint:

„2.) A szerbiai parlament fogadjon el nyilatkozatot, amely elítéli az 1944/45-ös 
délvidéki vérengzést, eltörli a vajdasági magyarokra a mai napig fenntartott „kollek
tív bűnösséget” és koholt vádakat, biztosítsa az áldozatoknak kijáró végtisztesség és 
a méltó megemlékezés jogát, az események tudományos feltárását, valamint, nyújt
son jóvátételt a károsultaknak, illetve utódaiknak és ezt törvénnyel rendezze. Továb
bá minden elkobzott vagyont származtasson vissza.”

53 A tartomány elítéli a volt Jugoszlávia területén élők ellen lekövetett bűntetteket. Pannon RTV: http:// 
pannonrtv.com/web2/?p=36l75, 2012. december 14. Lásd még v.ár: Háborús sérelmek, pénz
ügyi kérdések. Magyar Szó, 2012. december 13. 5., vagy http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/ 
haborus-serelmek-penzugyi-kerdesek

54 Fekete J. József: Újabb rehabilitálás Zomborban. Magyar Szó, 2013. január 9. 1. és 5.
55 JJ: Elítéljük a verbászi kereszt megrongálását. Magyar Szó, 2013. január 28. 6.
56 Civitas Europica Centrális (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2013. január 29.

http://www.vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/


Szerbia törvénnyel rendezte ugyan a rehabilitálás és a vagyon-visszaszármazás kér
dést, de a kollektív bűnösséget mind a mai nem törölte el. Emiatt a csúrogi, zsablyai 
és a mozsori magyaroknak végig kell járniuk a bírósági kálváriát. Minden személy 
esetében ugyanis egyénenként/egyenként kell lefolytatni a rehabilitálási eljárást.

Köztudott az is, hogy Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2003. február 
28-án Rezolúciót fogadott el a kollektív bűnösség eltörléséről (VAT Hivatalos Lap
jának 2003. március 24-i 5. száma). Ez a határozat azonban a szerb államot semmi
re nem kötelezi, mivel a vajdasági parlamentnek nincsen törvényhozási hatásköre. 
Szükséges tehát, hogy a köztársasági képviselőház fogadjon el egy ilyen nyilatkozatot.

Az államfői főhajtásra csak az után kerülhetne sor, ha a szerb parlament már elfo
gadta az említett nyilatkozatot.

2013. február 25. 
Rehabilitálás -  elméletben57

Ajogerősy végrehajtható bírósági döntés ellenére sem lehet érvényesíteni 
a rehabilitációból eredő jogokat

A Magyar Szó tavaly szeptember végén cikkezett először az újvidéki Sz. Piroska re
habilitálási ügyéről, amely a minisztériumi utasítások hiányában teljesen zsákutcá
ba jutott. Mint akkor arról beszámoltunk, Sz. Piroskát és három elhunyt családtag
ját -  szüleit és nagyanyját -  az újvidéki Felső Bíróság 2011. február 22-én rehabilitál
ta. Mgr. Bozóki Antal újvidéki ügyvéd ügyfelét és családtagjait az 1944/1945-ben le
zajlott megtorlások idején, 1945 januárjának végén hurcolták Csúrogról a járeki tá
borba. Sz. Piroska összesen kilenc hónapot töltött el ott. A 2006-ban indított per vé
gén megszületett bírósági döntés el is ismerte, hogy Piroskáék politikai-ideológiai ül
dözés és erőszak áldozatai voltak, s hogy a családot minden ok nélkül kezelték há
borús bűnösként, kergették ki csúrogi házukból. Az ítélet a háborús bűnök megál
lapításáért felelős kommunista bizottság 1945-ben meghozott döntésére is hivatko
zik, melyben az minden csúrogi magyar és német nemzetiségű személyt háborús bű
nössé nyilvánított.

Az ügyvéd még tavaly április elején a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítá
si Alap (PIO) tartományi íiókszervezetéhez fordult, azzal a szándékkal, hogy Piros
ka számára a rehabilitálási törvény egyik előírásával összhangban elismertesse a külön 
szolgálati időt és a törvényben szereplő havi pénzbeli térítést. A jogszabály rendelke
zése szerint a rehabilitált személynek ugyanis joga van a külön szolgálati idő elismer
tetéséhez, melynek a szabadságtól megfosztva töltött időszak kétszeresét -  Piroska 
esetében másfél évet -  kell kitennie, de pénzbeli kárpótlásra, az egészségvédelemből

57 Magyar Szó, 2013. február 25. 4.



és a betegbiztosításból eredő egyéb jogokra is szert tehet. Az alaptól azt a választ kap
ta az ügyvéd, hogy egyelőre még nem tudnak eljárni az ügyben, mert nem kaptak arra 
utasítást a köztársasági foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztériumtól. Lapunk
nak adott nyilatkozatában az alap nyugdíj- és rokkantbiztosítási szektorának az igaz
gatója is alátámasztotta az ügyvéd által áhítottakat, s azt mondta, ennek a hivatalnak 
meg van kötve a keze mindaddig, amíg az ügy procedurális bonyolításával kapcsola
tos köztársasági instrukciók meg nem érkeznek. Ezek hiányában sem pozitív, sem ne
gatív döntést nem hozhatnak.

Bozóki ezt követően is rendszeresen érdeklődött az alapnál, s mivel semmilyen elő
relépést vagy jó szándékot nem tapasztalt az ügy rendezése tekintetében, tavaly de
cember 28-án az esettel kapcsolatos sürgős döntés meghozására nyújtott be kérelmet. 
Bő egy hónappal később, azaz e hónap elején újabb megdöbbentő választ kapott az 
alaptól, melyben közük, hogy a külön szolgálati idő elismerésének és a kárpótlási ösz- 
szeg jóváhagyásának a folyamatát leállították. Az alaptól kapott záradék arra hivatko
zik, hogy az illetékes minisztérium nem küldte meg továbbra sem az eljárás végrehaj
tására szolgáló utasításokat, pontosabban nem válaszolt az alapnak az ezzel kapcsola
tos korábban eljuttatott kérdéseire. Mint azt lapunknak az ügyvéd elmondta, ez vol
taképp azt jelenti, hogy hiába fogadták el a rehabilitációról szóló törvényt, a hason
ló esetekben senki sem tud majd eljárni, hiszen hiányoznak a jogszabály végrehajtá
sához szükséges alapvető előfeltételek.

Tény, hogy ez a helyzet az állam malmára hajtja a vizet, ezáltal időt nyer ugyanis, s 
még ha ízléstelennek is tűnhet erről szólni, mégis igaz: folyamatosan csökken azok
nak a személyeknek a száma, akik egykor elszenvedett sérelmeik miatt egyáltalán igé
nyelhetnek ilyen összeget -  a meghurcolásokért járó kárpótlás pedig nem örökölhető.

Azt, hogy az állam mennyire viszonyul komolyan a rehabilitáció ügyéhez, alátá
masztja az ugyanennek a személynek az esetében benyújtott pénzügyi kárpótlási ké
relem sorsa is, melynek átadására a törvény szerint ugyancsak joga van a sértettnek. 
A tavaly áprilisban benyújtott kárpótlási igényt válaszra sem méltatta a kérdéssel fog
lalkozó bizottság, s mivel ilyen esetekben a törvény szerint perre kell vinni az ügyet, 
Bozóki tavaly október elején be is nyújtotta a keresetet a szerb állam ellen. Decem
ber 18-án tartották meg az előzetes tárgyalást, s március 11 -re hívták össze a követke
zőt. Az ügyvéd attól tart, hogy ennek az ügynek a tárgyalása is el fog húzódni, mivel 
az eddigiekben nem látta a hatóságok jóindulatát annak kapcsán. Mint megjegyezte, 
ha az állam nem szerette volna húzni az időt, megegyezést is ajánlhatott volna, amire 
ügyfele nagy valószínűség szerint hajlott is volna. Minden a kárpótlással kapcsolatos 
eddigi kezdeményezést azonban a teljes figyelmen kívül hagyás, ignorálás jellemzett.

A megválaszolatlan -  s lehet, megválaszolhatatlan -  kérdés most voltaképp az: mit 
lehet tenni olyan esetben, amikor egy jogszabályt elfogadnak, a rendelkezések teljesen 
érthetőek, adminisztratív okok miatt azonban nem lehet azok alapján eljárni. Bozóki



szerint lehetséges újabb pert indítani az állam ellen az ügyben, ennek hatékonysága 
azonban megkérdőjelezhető, hiszen ha az állam az elfogadott törvényeket sem akarja 
végrehajtani, akkor félő, hogy egy újabb bírósági döntés sem fogja rábírni az illetékes 
minisztériumot arra, hogy fogalmazza meg az évek óta hiányzó utasításokat.

Virág Árpád

2013. február 28. A csúrogi Topalov-raktárban megkezdődtek azok a munkálatok, 
amelyekkel az épületet a razzia áldozatainak szentelt múzeummá alakítják át. Ezzel 
azoknak az ártatlan áldozatoknak állítanak emléket, akiket 1942 januárjában ezen a 
helyen végeztek ki a magyar hadsereg katonái.

Az átépítés megkezdésén megjelent Nikowitz Oszkár.; Magyarország belgrádi nagy
követe, Jasmina Mitrovic Maric, a szerb államfő protokollfőnöke és tanácsadója, Pász
tor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, Cedomir Bozic, Zsablya polgármestere, 
valamint a Razzia 1942 Emléktársaság képviselői. Az építkezési terület megtekintése 
után a csúrogi földműves-szövetkezetben ünnepélyesen aláírták a magyar kormány, 
mint adományozó, a csúrogi Razzia 1942 Emléktársaság, mint beruházó és a szabad
kai Yumol cég mint kivitelező közötti szerződést.58

2013. március 2.
Nehézkes rehabilitáció59

A Felső Ügyészség túlzott aktivitása miatt eddig még egy esetben sem született ítélet

2011 végén lépett életbe az új rehabilitációs törvény, és azóta több mint két és fél ez
ren indították meg az eljárást. A CMH irodák jogászai és tizenöt ügyvéd segít ezek
ben az ügyekben, azonban az új törvény életbe lépése óta a kollektív bűnösség köré
be tartozó rehabilitálási kérelmek kapcsán még egy jogerős ítélet sem született.

A CMH irodák tavaly februárban indították meg azt az ingyenes jogsegélyszolgála
tot, melynek keretében az iroda jogászai segítenek a vagyon-visszaszármaztatási kérel
mek beadásában. A rehabilitációs ügyekben ez a segítség már korlátozott, de egy spe
ciális típusánál, vagyis a csúrogi, mozsori és zsablyai magyarok esetében, akiket kol
lektív bűnösként kezeltek, a CMH irodákkal szerződésben álló ügyvédek képviselik 
az ügyfeleket, és ők a teljes rehabilitációs eljárást végigviszik a bíróságon.

58 Feró: Első lépés a történelmi megbékélés felé. Magyar Szó, 2013. március 1. 1. és 4., vagy 
http://www.magyarszo.com/hu/1896/kozelet/92925/Els%C5%91-l%C3%A9p%C3%A9s-a- 
t%C3%B6rt%C3%A9nelmi-megb%C3%A9k%C3%A9l%C3%A9s-fel%C3%A9.htm, 2013. 
március 1. [05:32] »  2013. március 1. [15:02] Lásd még Németh Zoltán: Ott, ahol majd főt haj
tanak. Magyar Szó, 2013. április 20. 15.

59 Magyar Szó, 2013. március 2. 14., vagy http://www.magyarszo.com/hu/1898/hetvege/93010/ 
Neh%C3%A9zkes-rehabilit%C3%Alci%C3%B3.htm, 2013. március 3. [10:56] »  2013. már
cius 3. [11:18]
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Stangl Krisztina, a szabadkai CMH iroda vezetője lapunknak elmondta, a tava
lyi évben a vagyon-visszaszármaztatás kapcsán 2763 tárgyuk volt, Temerinből 139, 
Zentárói 1343, Nagybecskerekről 146, Zomborból 287, Újvidékről 127 és Szabad
káról 721 ügyben kérték a jogászok segítségét, azzal, hogy ezek között volt néhány 
olyan eset, ahol a felmenőt, akitől nem a kollektív bűnösség miatt, hanem egyéb in
dokokra hivatkozva kobozták el a vagyonát, rehabilitálni kellett. Mivel ezek egysze
rűbb eljárásnak számítanak, mint a csúrogi, zsabljai és mozsori esetek, a jogászok is 
be tudták nyújtani a kérvényt a bíróságnak.

Az egyszerűbb rehabilitációs eseteknél nem kell a bíróságon képviselni az ügyfele
ket, csupán a kérvényt kell benyújtani, a bíró pedig hivatalból bekéri a szükséges do
kumentációt, és végül kiadnak egy végzést. Volt olyan eset, amikor a végzésben eluta
sították a kérelmet, és akkor a jogászaink fellebbezéseket is írtak, így az ügy a Felsőbí
rósághoz került, és ott zajlott tovább a rehabilitálás. A szabadkai jogászok több eset
ben is sikeresen végigvitték az ilyen ügyeket. A kollektív bűnösség körébe tartozó re
habilitáció már más eset. Erre külön tizenöt ügyvéddel kötöttünk szerződést. Eddig 
kétszázhárom ilyen jellegű rehabilitációs ügyfelünk volt, akiket ezekhez az ügyvédek
hez irányítottunk, s az esetekkel teljes mértékben ők foglalkoznak a szükséges doku
mentáció összegyűjtésétől kezdve a bíróságon való képviseletig.

Varga László VMSZ-es parlamenti képviselő elmondta, a rehabilitációs törvény 
két rendelkezésének megfogalmazása kötődik hozzájuk, az egyik a kollektív bűnösség 
elvét iktatja ki a vagyon-visszaszármaztatás folyamatából, illetve a csúrogi, mozsori 
és zsablyai magyarokra vonatkozóan az egyszerűbb törvényi rehabilitáció lehetősé
gét adja meg. Mint hangsúlyozta, a legtöbb dilemma a vagyon-visszaszármaztatással 
kapcsolatban merült fel, de ennek elsöprő többségét sikerült letisztázni, viszont a va- 
gyon-visszaszármaztatásnál és a rehabilitációnál is felmerültek problémák.

Az erdők és a termőföldek esetében lehetőség van arra, hogy ne azt a földet kap
ja vissza valaki, amelyet tőle vagy a felmenőitől elvettek, hanem egy másik, hason
ló értékűt. Viszont olyan a törvényi megfogalmazás, hogy ez a gyakorlatban nem 
igazán működik a kommasszáció (tagosítás) miatt. A kérelmezőktől kérik a teljes 
kommasszációs dokumentációt, ezek viszont nagyon nehezen beszerezhető doku
mentumok. Emiatt nagy valószínűséggel módosítani kell majd a vagyon-visszaszár- 
maztatási törvénynek ezt a rendelkezését. Ami a rehabilitációt illeti, a hozzánk be
érkezett információk alapján a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az ügyészsé
gek szinte minden esetben élnek hol az ellentmondás, hol a fellebbezés jogával, és 
ezért nagyon lassan folynak a rehabilitációs ügyek. Nagyjából egy hónappal ezelőtt 
kérést intéztem az igazságügyi minisztériumhoz, melyben egy nagyon részletes, húsz 
alkérdésből álló kimutatást kértem a rehabilitációs ügyek kapcsán, vagyis azt, hogy 
hány ügy indult a régi és hány az új törvény alapján, a Felső Bíróságokra lebont
va törvényi vagy bírósági rehabilitációról van-e szó, hány ügyben élt az ügyészség az



ellentmondás jogával, hol élt a fellebbezés lehetőségével, hány sikeres és hány eluta
sított ügy volt stb. Egyelőre még nem kaptuk kézhez ezt a kimutatást, de ebből majd 
látni lehet, hogy az ügyészség túlzottan aktív működése miatt haladnak-e az ügyek 
ilyen lassan, és akkor talán meg tudjuk gyorsítani az eljárásokat. A két köztársasági el
nök közös főhajtása az áldozatok előtt is ad majd egy olyan jelzést a teljes állami ad
minisztrációnak és általában a társadalom irányába, mely szerint az áldozatok közül 
csak nagyon kevesen voltak háborús bűnösök, viszont politikai, etnikai, vallási, ide
ológiai okok miatt érte őket jogsérelem, és az ő esetükben gyorsan le kell folytatni a 
rehabilitációt -  tette még hozzá Varga László.

Elenyésző számban vannak azok az ügyek, ahol a rehabilitáció csak egyfajta erköl
csi elégtételt jelent, valamint ahol olyan a rokonsági fok és olyan volt a jogsérelem, 
hogy valamilyen anyagi jellegű juttatások járhatnak érte. Túlnyomórészt az elkobzott 
vagyon miatt indul meg a felmenő rehabilitálása, ugyanis a vagyon-visszaszármazta- 
tási eljárás megindításának feltétele minden esetben a rehabilitációs eljárás megindí
tása és sikeres befejezése. Csakhogy az ügyvédek tapasztalata az, hogy a kollektív bű
nösség körébe tartozó rehabilitációs eljárások igen lassan zajlanak.

Pavlov Zarko xl egyike azoknak az ügyvédeknek, akik a CMH irodán keresztül 
ezekkel az ügyekkel foglalkoznak. Mint elmondta, a 2006-os rehabilitációs törvény 
meghozatala óta vannak rehabilitációs esetei, és a gyakorlat azt mutatja, a régi tör
vény szerint sokkal könnyebb és egyszerűbb volt megvalósítani a rehabilitációra való 
jogot, mint most, ugyanis a régi törvény kevesebb szakaszból állt, és kevesebb lehe
tőség volt annak félremagyarázására, különféle értelmezésére, vagyis nem volt ennyi 
akadékoskodás az ügyészség részéről.

Eddig egyoldalú volt az eljárás, amelyet egy háromtagú bírói tanács előtt kellett le
folytatni, és egy-két tárgyalás alatt lebonyolítottuk az egész rehabilitációt. Az új törvény 
lehetőséget ad a Felső Ügyészségnek, hogy beavatkozzon az ügybe, és bármilyen for
mában indítjuk meg az eljárást, felsőbb utasításra az ügyészség közbelép, és minden re
habilitációt ellenez, s ez olyan, mintha büntetőeljárásról lenne szó. így engem, mint az 
ügyfél képviselőjét védőügyvédi helyzetbe hoznak, vagyis nem az ügyészségnek kell bi
zonyítania, hogy a rehabilitációra váró személy bűnös, hanem nekem, hogy ártadan.

Az ügyvéd szerint az elvi hozzáállással van gond, ami igen sok problémát okoz, hi
szen egy rehabilitációs tárgyat nem tudnak öt tárgyalás alatt sem befejezni. Az állam
nak kellene rendelkeznie a szükséges dokumentációval, hiszen az ügyfeleknek leg
többször nincsenek meg a megfelelő papírjaik, ha pedig az ügyvédek fordulnak a le
véltárakhoz, legtöbbször nem adják ki nekik a dokumentumokat, így pedig nem tud
ják mi alapján felállítani az igénylést, beadni az indítványt. A másik probléma maga 
a törvény értelmezése. Van egy olyan törvényi rendelkezés, miszerint nem lehet reha
bilitálni azokat az embereket, akik az egykori megszálló erőkhöz tartoztak, vagy se
gédkeztek, vagyis quislingek (kollaboránsok -  B. A.) voltak. Erről az állami bizottság



készített egy listát is. Van azonban egy másik szakasz, mely szerint csak akkor nem le
het ezeket az embereket rehabilitálni, ha az eljárás során bebizonyosodik, hogy való
ban háborús bűnöket követtek el.

Az az érzésem, hogy a bíróság nem olvassa végig a törvény minden szakaszát, ugyanis 
ha valaki háborús bűnösként szerepel a listán, azonnal úgy tekintik, hogy őt nem lehet 
rehabilitálni, és nem vesznek tudomást a törvénynek erről a szakaszáról. Az egyik ügy
ben egy nagyon jómódú parasztembert kell rehabilitálnom, akinek volt tanyája, földje, 
jószágai és a városban egy háza. A rendőrség megállapította, hogy ez az illető elhagyta 
a tanyáját, és elmenekült. De ez nem igaz, csak bejött a városi házába, viszont ilyen in
dokkal elkobozták a vagyonát. Dokumentumokkal tudom bizonyítani, hogy az illető 
nem menekült el, hiszen a háború után is itt élt, és itt is halt meg. De ahelyett, hogy a 
bíróság rehabilitálná az illetőt, mert ez alapján az állam törvénytelenül kobozta el a va
gyonát, előkerült egy feljelentés, miszerint az embert megvádolták, hogy a háború ide
jén nemzeti alapon egy szerb asszonytól apróságokat lopott el, ezért a megszálló erő
ket segítette, és szerepel a listán. Hiába mutattam rá, hogy az ember egy tehetős gazda 
volt, és nem volt szüksége másoktól lopni, és ha lopott is volna, ami bűncselekmény, 
akkor eljárást indítottak volna ellne a feljelentés alapján, de elutasították a kifogásai
mat, és minden egyéb bizonyítékot elvetettek. Fellebbeztem az ügyben, és most várom 
az újabb döntést. Nehezen és lassan lépünk előre, a csúrogi, mozsori és zsablyai ma
gyarok ügyében pedig végképp nem haladnak a dolgok. Úgy érzem, nincs meg a kellő 
akarat, és nem is abba az irányba halad a rehabilitáció, mint azt a törvényben leírják. 
Eddig egyik eljárás sem fejeződött be, ugyanis még azokban az esetekben is, ahol a Fel
sőfokú Bíróság az új törvény alapján a keresetet benyújtó javára döntött, az ügyészség 
minden esetben fellebbezett, és másodfokú jogerős döntés még egyik esetben sem szü
letett. Olyan ez, mintha az állam arra törekedne, hogy minél kevesebb embert rehabili
táljanak, és a későbbiekben minél kevesebb anyagi térítés kifizetésére vagy vagyon visz- 
szaadására kerüljön sor -  mondta az ügyvéd.

Sztojdnovity Lívia

2013. március 2. Újvidék
„Első lépés a történelmi megbékélés felé”60

A csúrogi Topalov-raktárban február 28-án megkezdődtek azok a munkálatok, 
amelyekkel az épületet a razzia áldozatainak szentelt múzeummá alakítják át. Ezzel 
azoknak az ártatlan áldozatoknak állítanak emléket, akiket 1942 januárjában ezen 
a helyen végeztek ki a magyar hadsereg katonái. Az építkezési terület megtekinté
se után a földműves-szövetkezetben ünnepélyesen aláírták a magyar kormány mint

60 http://bozokiantal.blogspot.rs/2013/03/kisebbsegjogi-jegyzet.html, 2013. március 2. [11:28]
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adományozó, a csúrogi Razzia 1942 Emléktársaság mint beruházó és a szabadkai 
Yumol cég mint kivitelező közötti szerződést.

Magyarország és Szerbia államfőinek tavaly decemberi találkozója „új alapokra he
lyezte a közös múlthoz való viszonyulást”, a mostani szerződéskötéssel pedig „kezde
tét vette a két államfő megállapodásának a végrehajtása, és várhatóan áprilisban sor 
kerül a közös főhajtásra” olvasható a munkálatok megkezdéséről szóló tudósításban.61 
Annak persze csak örülni lehet, hogy a két szomszédos állam rendezni kívánja végre 
a kapcsolatait, s hogy a csúrogi múzeum egy újabb állomás/mérföldkő lehet a meg
békélés felé vezető úton.

Miközben a két államfő már a közelgő „főhajtásra” készül, az elmúlt hónapokban 
történt incidensek „súlyosan veszélyeztetik az ott élő magyar közösség biztonságát, és 
tartósan csökkenthetik a két ország közötti bizalmat” emelte ki Martonyi János kül
ügyminiszter a Baráth Zsolt (Jobbik) országgyűlési képviselő kérdésére adott írásbe
li válaszában.62 A két ország kapcsolatában megkerülhetetlen tényező a magyar ki
sebbség helyzete. Ezt viszont nem csak az incidensek számának növekedésével kell/ 
lehet mérni, hanem elsősorban azzal, hogyan valósulnak meg Szerbia belső jogszabá
lyaiban és a nemzetközi egyezményekben vállalt kisebbségjogi kötelezettségei? Erről 
viszont a két állam kapcsolataiban szinte alig esik szó. (Arra már nem is emlékszek, 
hogy mikor ülésezett utoljára a két ország kormánya által létrehozott kisebbségügyi 
Vegyes Bizottság.) Pedig itt aztán lenne mit javítani. Csak néhány példát említek:

-  Szerbia még mindig nem biztosította a délvidéki magyarság teljes körű nemzeti au
tonómiáját, területi és személyi elvű autonómiáját, a nemzeti kisebbségeknek szavatolt 
parlamenti helyeket, az arányos részvételt a döntéshozatali intézményekben, a közigaz
gatási és igazságügyi szervekben, a közvállatokban, valamint a belügyi hatóságokban.

-  Nem történt meg a kollektív bűnösség elvének törlése a 2011. október 6-án el
fogadott vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvényből. A szerb parlament nem 
fogadott el nyilatkozatot, amely elítélné az 1944/45-ös délvidéki, a magyarokat érin
tő vérengzéseket, kinyilvánítaná a bocsánatkérést, biztosítaná az áldozatoknak kijáró 
végtisztesség és a méltó megemlékezés jogát.

-  Szerbiában a vagyon-visszaszármaztatásra nincs kellő politikai akarat, és félő, 
hogy nem is lesz.63 Jogerős, végrehajtható bírósági döntés ellenére sem lehet megva
lósítani a rehabilitációból eredő jogokat.64

61 feró: Első lépés a történelmi megbékélés felé. Magyar Szó, 2013. március 1. 1. és 4.
62 Martonyi: a magyar kormány aggódik a vajdasági magyarellenes erőszakos cselekmények miatt. 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15013/Martonyi-a-magyar-kormany-aggodik-a-vajdasagi- 
magyarellenes-eroszakos-cselekmenyek-miatt.html, 2013. február 28. [17:14]

63 Varga Attila: A vagyon-visszaszármaztatásból nem lesz semmi! Magyar Szó (Magvető), 2013. január 
15. 3.

64 Virág Árpád: Rehabilitálás -  elméletben. Magyar Szó, 2013. február 25. 4.

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15013/Martonyi-a-magyar-kormany-aggodik-a-vajdasagi-


-  A magyar nyelv- és írásmód egyre jobban kiszorul a hivatalos használatból és a 
közéletből.65

Sorolhatnánk tovább is a megoldatlan kérdéseket, de minek, kinek? A magyar kül
politikai megnyilvánulásai ugyanis arra utalnak, hogy Szerbia európai uniós csatala
kozásának támogatása az anyaország részéről fontosabb lett a magyar kisebbség hely
zetének rendezésénél. Az államfői „főhajtás” nem lesz elegendő, amennyiben a min
dennapi életben továbbra is elmaradnak a gyakorlati előrelépések a nemzeti kisebb
ségi jogok érvényesítése terén.

2013. április 10. Szarapka Tibor szobrászművész bemutatta a csúrogi áldozatok em
lékére elkészített szoborcsoportot Szabadkán. A Megtépázott Krisztus feszületből és 
egy apa-fiú szoborpárból álló alkotás bronzból készült, a munkálatokból még a pati- 
názás maradt hátra. Mint azt a szobrászművész megjegyezte, az emlékmű elkészítésé
re nagyon rövid idő állt rendelkezésére, de büszke alkotására, jobbnak sikerült, mint 
azt eredetileg elképzelte. Szavai szerint azért választotta a gyermek-apa koncepciót, 
mert a vérengzések során gyermekek is áldozatul estek.

„A fiú kérdően figyel az apjára, nem tudja, mi történik. Ebben a felfelé irányu
ló mozdulatban, nem csak az apja arcát fürkészi, hanem a jövőbe is néz. Számomra 
mindez azt jelenti, hogy a történtek ellenére most is itt vagyunk” mutatta be megha
tóan a szobrot Szarapka Tibor.66

2013. április 25. Bocsánatot kért Tomislav Nikolic szerb államfő (a felvételen) mind
azokért a gaztettekért, amelyeket a szerb állam és nép nevében bármely egyén elköve
tett. A szerb államfő ezt a boszniai BHT tévécsatornának adott interjújában mondta.

Az Intervju 20 elnevezésű műsorból közölt rövid bejátszásban, amely a YouTube 
videó megosztón jelent meg és a Klix.ba portál tett közzé, Nikolic az újságírónőnek 
a srebrenciai népirtásra vonatkozó kérdésére először azt mondta, a genocídiumot elő
ször bizonyítani kell, azután hozzátette, hogy „térdre ereszkedik és kegyelmet kér 
Szerbia számára e bűncselekmény miatt”.67

65 szb: A nyelvhasználati előírás nem csak dísz, Magyar Szó, 2013. január 17. 12.
66 dió: Bemutatták a csúrogi áldozatok emlékművét. Magyar Szó, 2013. április 11. 1., vagy 

http://www.magyarszo.com/hu/1937/kozelet/95103/Bem utatt% C3% Al k-a-cs%C3%BArogi- 
%C3%A1 ldozatok-eml%C3%A9km%C5%B 1 v%C3%A9t.htm, 2013. április 11. [04:00] »  2013. 
április 11. [17:01] Lásd még Kabók Erika. Elkészült a szoborcsoport. Magyar Szó, 2013.. április 13. 15.

67 Nikolic bocsánatot kért Srebrenicáért. Magyar Szó, 2013. április 26., 1. és 4.
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Predrag Koraksic Corax karikatúrája 
(Dános, 2013. április 27. 2.)

Léphaft Pál karikatúrája (Magyar 
Szó, 2013. április 27. 4.)

2013. május 9.
Megcáfolt állítások68

Varga László: Nem igaz, hogy az ügyészségek lassítják a rehabilitációs eljárásokat

A rehabilitációs eljárások kapcsán folyamatosan arról értesülhettünk, hogy az ügyész
ségek minden lehetséges jogi eszközt megragadva igyekeznek lassítani vagy akadá
lyozni a folyamatot. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselői 
az utóbbi néhány hónapban több alkalommal is képviselői kérdést intéztek ez ügy
ben az igazságügyi minisztériumhoz. Az illetékes tárca közelmúltban kézbesített vá
laszából, valamint az abban szereplő számadatokból kiderült, hogy a helyzet mégsem 
olyan kedvezőtlen, mint azt korábban egyesek megkísérelték bemutatni.

Varga László, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője lapunknak nyilatkozva 
emlékeztetett, hogy a rehabilitációs törvény kétféle rehabilitációs eljárást irányoz elő: 
az egyik az úgynevezett törvényi rehabilitáció -  az eljárási szabályok szerint ez jóval 
egyszerűbb -, a másik pedig a bírói rehabilitáció -  ez a bonyolultabb. A VMSZ-hez 
több olyan jelzés is érkezett, hogy az ügyészségek, élve a vonatkozó törvény biztosí
totta lehetőségekkel, lassítják a rehabilitációs eljárásokat -  magyarázta Varga.

A törvény az egyszerűsített eljárásoknál lehetővé teszi, hogy az ügyészség ellent 
mondjon a rehabilitációs kérelemnek. Ha az ügyészség ezt nem teszi meg, akkor 
a rehabilitációs eljárás befejeződik. Ha viszont ellentmond, akkor a törvényi reha
bilitációs eljárás a bírói rehabilitációs eljárás szerint folytatódik. Az elsőfokú ítélet

68 Pesevszki Evelyn. Magyar Szó, 2013. május 9. 1. és 5., vagy http://www.magyarszo.com/hu/1966/ 
kozelet/96320/Megc%C3%Alfolt-%C3%Alll%C3%ADt%C3%Alsok.htm
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megszületése után a fellebbezés a törvényi és a bírói eljárás tekintetében is lehetőség 
az ügyészség számára. Képviselői kérdésünkben olyan adatokat kértünk, amelyek bi
zonyíthatták, vagy megcáfolhatták volna az ügyészségek eljárási módjával kapcsolatos 
állításokat. Kérdéseink kizárólag a törvényi rehabilitációs eljárásokra vonatkoztak, hi
szen ennek tekintetében tapintható ki leginkább a szándékos lassítás. Az igazságügyi 
minisztériumtól kapott válaszból kiderült, hogy az újvidéki Felső Bíróságon 564, a 
szabadkai Felső Bíróságon 86, a zombori Felső Bíróságon pedig 160 törvényi reha
bilitációs eljárás indult. Azért vonatkozott kérdésünk erre a három Felső Bíróságra, 
mert ezek fedik azt a területet, ahol a magyarok többsége él, pontosabban azok a ma
gyarok, akik érintettek lehetnek a rehabilitációban. Újvidéken az 564 kérelem tekin
tetében az ügyészség egyszer sem élt az ellentmondás jogával, Zomborban a 160 eset
ből 36 esetben, Szabadkán pedig a 86-ból 34 esetben élt az ügyészség az ellentmon
dás jogával. Az is kiderült, hogy az ezekben az ügyekben Újvidéken meghozott 245 
elsőfokú ítélet tekintetében az ügyészség három esetben élt a fellebbezés lehetőségé
vel, Zomborban a 88 elsőfokú ítélet közül kettő ellen adott be fellebbezést az ügyész
ség, Szabadkán pedig az 58 elsőfokú ítélet tekintetében 7 alkalommal nyújtott be fel
lebbezést. A számok tehát megcáfolják azt a széles körben elterjedt benyomást, hogy 
az ügyészségek minden esetben megkísérlik ellehetetleníteni a rehabilitációs eljáráso
kat. Az sem igaz, hogy létezik valamiféle köztársasági szintű ügyészségi utasítás, hogy 
ezekben az ügyekben mindenféleképpen ellent kell mondania vagy fellebbeznie kell 
az ügyészségeknek. Az persze nem jó, hogy a magyar szempontból legfontosabb Fel
ső Bíróság, a szabadkai területén a legjellemzőbb az ügyészségek ilyen irányú aktivitá
sa. Az adatok természetesen részlegesek, mert nem az egész országra vagy nem egész 
Vajdaságra vonatkoznak, és nem érintenek minden rehabilitációs eljárást, viszont en
nek ellenére is sokat mondóak. Egyébként azért érdeklődtünk a törvényi rehabilitá
ciós eljárások iránt, mert a kollektív bűnösség esetei is ebbe a kategóriába tartoznak” 
magyarázta Varga.

A VMSZ képviselője szerint ezekben az ügyekben nem valószínű a nemzeti ala
pon történő diszkrimináció, hiszen mondjuk a jelentős magyar lakosságot számlá
ló Óbecse és Törökbecse az újvidéki Felső Bírósághoz tartoznak, tehát nem lehet azt 
állítani, hogy Újvidéken azért nincsen egy ügyészségi ellentmondás sem, mert ott 
egyetlen magyar ügy sem zajlik.

Varga nem tudta pontosan megmondani, hogy a rehabilitációs kérelmek átadása és 
a jogerős ítéletek megszületése között általában mennyi idő telik el. A VMSZ képvi
selőjének értesülései szerint az említett három Felső Bíróságon átadott 810 kérelem
ből 354 zárult le jogerősen. „Ha tudjuk, hogy a rehabilitációs törvény 2011 őszén lé
pett hatályba, akkor másfél év alatt valamivel kevesebb, mint az ügyek fele zárult le 
jogerősen” fűzte hozzá Varga.

Pesevszki Evelyn



VMSZ-es rózsaszín bárányfelhők:
Minden y,okés”, az ügyészségek nem lassítják a rehabilitációs eljárásokat.69

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és annak parlamenti képviselői, akik nem 
tudták levakarni a délvidéki magyarságról a kollektív bűnösség bélyegét, továbbra is 
elégedettek a szerb állam magyarokhoz való viszonyulásával.

Varga László, a VMSZ képviselője azt nyilatkozta a Magyar Szó nevű napilapnak, 
hogy nem felel meg az igazságnak az az állítás, miszerint az ügyészségek minden le
hetséges jogi eszközt megragadva igyekeznek lassítani vagy akadályozni a rehabilitáci
ós folyamatot. Varga felvilágosított bennünket, hogy „a rehabilitációs törvény kétféle 
rehabilitációs eljárást irányoz elő: az egyik az úgynevezett törvényi rehabilitáció -  az 
eljárási szabályok szerint ez jóval egyszerűbb -, a másik pedig a bírói rehabilitáció -  ez 
a bonyolultabb. A VMSZ-hez több olyan jelzés is érkezett, hogy az ügyészségek, élve 
a vonatkozó törvény biztosította lehetőségekkel, lassítják a rehabilitációs eljárásokat”. 
A VMSZ minden bizonnyal meggyőzte az érintetteket, hogy ők csak képzelődnek.

„A törvény az egyszerűsített eljárásoknál lehetővé teszi, hogy az ügyészség ellent 
mondjon a rehabilitációs kérelemnek. Ha az ügyészség ezt nem teszi meg, akkor a re
habilitációs eljárás befejeződik. Ha viszont ellentmond, akkor a törvényi rehabilitáci
ós eljárás a bírói rehabilitációs eljárás szerint folytatódik” mondta Varga.

Szerinte stramm, hogy Zomborban a 160 esetből 36 esetben, Szabadkán pedig a 
86-ból 34 esetben élt az ügyészség az ellentmondás jogával. Úgy véli, nem igaz, hogy 
létezik valamiféle köztársasági ügyészségi szintű utasítás, hogy ezekben az ügyekben 
mindenféleképpen ellent kell mondania az ügyészségeknek. Ezt ő honnan tudja? 
Korlátlanul bízik a szerb politikus haverjaiban?

Ugyanakkor beismeri: nem jó, hogy a magyar szempontból legfontosabb Felső Bí
róság, a szabadkai területén a legjellemzőbb az ügyészségek ilyen irányú aktivitása 
(mármint az elutasítások).

Egyetértünk: ez nagyon nem jó.
Varga nem tudta pontosan megmondani, hogy a rehabilitációs kérelmek átadása és 

a jogerős ítéletek megszületése között általában mennyi idő telik el.
Mi megmondjuk: sok, átkozottul sok.
„A rehabilitációs törvény 2011 őszén lépett hatályba, akkor másfél év alatt vala

mivel kevesebb mint az ügyek fele zárult le jogerősen” mondta Varga, de azt nem 
közölte, hogy most ennek örülni kellene-e vagy sem. Az interjú nem tért ki a va- 
gyon-visszaszármaztatási folyamatra, talán azért, mert ez a téma kevesebb lehetőséget 
adna hamukázásra (mellébeszélésre, köntörfalazásra -  B. A.), illetve az eredmények

69 DélHír portál: http://www.delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/7784-vmsz-es-rozsazin-baranyfelhk- 
minden-qokesq-az-uegyeszsegek-nem-lassitjak-a-rehabilitacios-eljarasokat, 2013. május 09. [13:23]

http://www.delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/7784-vmsz-es-rozsazin-baranyfelhk-


relativizálására. A délvidéki magyarság ugyanis nemigen jut hozzá az elkobzott va
gyonához, ráadásul mindannyiunk homlokán ott a „tetkó”, amely jelzi, hogy hábo
rús bűnösök vagyunk.

A Magyar Szó nyomán -  Fekete Lehel

2013. május 16.
A rehabilitáció és a VMSZ70

Emlékezetes, hogy 2011 decemberében a szerb parlament elfogadta a rehabilitációs 
törvényt, amelyben a VMSZ közreműködésével módosultak a kárpótlási törvény Bu
dapest által is kifogásolt passzusai.
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) már akkor is mondta, nem jó, ha a 
rehabilitáció (a kollektív bűnösség elvének eltörlése, és a kollektív bűnösség második 
világháborút követően bevezetett elvének áldozatul esettek felmentése) a vagyon-vis- 
szaszármaztatásról szóló törvényhez kapcsolódik. Nem volt ugyanis nehéz előre látni, 
mások is látták ezt a Vajdaságban, hogy a gyakorlatban a VMSZ által pártolt megol
dás végeláthatatlan restitúciós eljárásokhoz vezethet. Másfél évvel a rehabilitációs és a 
restitúciós törvények elfogadása után megállapíthatjuk: vezet is. Ezt a tényt, a minap 
a VMSZ parlamenti képviselője is elismerte. A legnagyobb baj az, hogy a szerb kor
mány nem ad közelebbi -  főleg az érintett magyarokra vonatkozó -  adatokat a két 
törvény keveredéséből adódó ún. bírósági rehabilitációs eljárások számáról és elhúzó
dásuk okairól. Hogy leginkább magyarokról lehet szó, az abból is látszik, hogy Sza
badkán a felsőbíróság előtt aránytalanul sok vagyon-visszaszármaztatással összefüggő 
rehabilitációs eljárás zajlik. Újvidéken viszont erre nincs is példa. A tendencia világos: 
húzódjon csak el az eljárás, valaki majd csak megunja. S az nem a szerb állam lesz. Di
cséretükre legyen mondva, Varga László, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselő
je és társai most már kiköszörülnék a csorbát. Csakhogy a VMSZ versenypárti pozí
ciója, mondjuk ki, pártérdeke, nem enged meg semmilyen zajos fellépést. A magyar 
érdek szempontjából most a VMSZ kemény reakciójára lenne szükség. Fel kellene 
tennie a lécet. Például úgy, hogy képviselői megfelelő politikai indoklással és felveze
téssel törvénymódosítást kezdeményeznének. De nem ez történik. Varga egy TV in
terjúban elismerte, megkeresték ugyan a szerb illetékeseket, fogadókészség is van, de 
egyelőre nem indul törvénymódosítási eljárás.

„Az egyeztetési folyamat, mint ahogy más sem, a koszovói kérdés miatt nem megy 
gyorsan” ismerte el Varga. Van-e valaki, aki nem tudja, hogy ebben az ütemben a

70 Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, XI. évf., 142. szám, 2013. június 21. Lásd még 
Pásztor Bálint: A nyilatkozatot nem Szerbia Unióba való igyekezete miatt hozták meg. 
http://www.pasztorbalint.rs/hu/cikkek/pasztor-balint-a-nyilatkozatot-nem-szerbia-uniba-val- 
igyekezete-miatt-hoztak-meg#.VlrnnF7SfTQ, 2013. június 21.
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változásra legfeljebb sohanapján kerülhet sor? Kivéve, ha Budapest most is feleme
li a szavát. A probléma lényege: a versenypárt taktikázhat, de ha érdekvédelmet vál
lalt, már pedig a VMSZ ezt is hangoztatja, akkor a különben mindenkor kedvezőt
len körülmények között ki kell mondani, mi a nemzeti közösség érdeke. Fel kell ten
ni a lécet. Ebben az esetben a politikai indoklással ellátott törvénymódosítási javas
lat benyújtásával. Hiszen másfél év alatt bebizonyosodott: a vajdasági magyaroknak 
szemmel látható joghátrányt okozó törvény módosítása az egyetlen elvszerű megol
dás. Egyelőre csak sopánkodni lehet.

Ágoston András

2013. június 20. Pásztor Bálinty a VMSZ frakcióvezetőjének közleménye szerint „a 
magyar-szerb történelmi megbékélés kézzelfogható eredményeként pénteken (júni
us 21-én -  B. A.) 12 órától, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt ja
vaslataként a parlament napirendjére kerül a vajdasági magyar polgári lakosság ellen
1944-45-ben elkövetett aktusok elítéléséről szóló képviselőházi nyilatkozat.

„A vajdasági magyarság által évtizedek óta várt dokumentum lezárja a szerb és a 
magyar nép közös történelme ezen tragikus fejezetét. A parlamenti határozat elfo
gadása által közösségünkről végérvényesen lekerül a kollektív bűnösség bélyege. A 
VMSZ az elmúlt években mindent megtett annak érdekében, hogy az ártatlan áldo
zatok családtagjai számára elégtételt nyújtó, a Kárpát-medencében egyedülálló parla
menti dokumentum elfogadását követően a megemlékezések még méltóságteljeseb- 
bek lehessenek, mint az elmúlt évtizedekben voltak”, ismertette a VMSZ sajtószol
gálata.71

Négy vajdasági magyar párt (a VMDK> a VMDP> a MPSZ és a MRAf), és 11 ci
vil szervezet közleményt adott ki a képviselőházi nyilatkozat javaslatáról, miszerint 
„Nem elég elítélni..., semmissé is kell nyilvánítani a kollektív bűnösség szellemében 
született minden határozatot”.72

2013. június 21. Majdnem hetven évvel a második világháború után a Szerbiai 
Képviselőház a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt javaslata alapján

71 Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, XI. évf., 142. szám, 2013. június 21. Lásd még 
Pásztor Bálint: A nyilatkozatot nem Szerbia Unióba való igyekezete miatt hozták meg. 
http://www.pasztorbalint.rs/hu/cikkek/pasztor-balint-a-nyilatkozatot-nem-szerbia-uniba-val- 
igyekezete-miatt-hoztak-meg#.VlrnnF7SfTQ, 2013. június 21.

72 http://www.vajma.info/cikk/tukor/3638/Nem-eleg-elitelni.html, 2013. június 21. [12:17]; 
Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, XI. évf., 142. szám, 2013. június 21.; 
http://www.delhir.com/delvidek/magyarsag-koezelet/9867-nem-eleg-elitelni-semmisse-is-kell- 
nyilvanitani-a-kollektiv-bnoesseg-szellemeben-szueletett-minden-hatarozatot-szerbiaban és Civitas 
Europica Centrális (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2013. június 22. [16:04]. Lásd a Dokumentu
mok c. részben!

http://www.pasztorbalint.rs/hu/cikkek/pasztor-balint-a-nyilatkozatot-nem-szerbia-uniba-val-
http://www.vajma.info/cikk/tukor/3638/Nem-eleg-elitelni.html
http://www.delhir.com/delvidek/magyarsag-koezelet/9867-nem-eleg-elitelni-semmisse-is-kell-


megszavazta A vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944-45-ben elkövetett aktusok 
elítéléséről szóló nyilatkozatotP

A Szerb Köztársaság parlamentje a dokumentumban a legerélyesebben elítéli a vaj- 
dasagi magyar polgári lakosság ellen 1944—45-ben elkövetett aktusokat, amelyekkel 
meghatározott személyeket nemzeti hovatartozásuk miatt életüktől, szabadságuktól 
vagy más jogaiktól bírósági vagy közigazgatási döntés nélkül megfosztottak.74

21. jyH 2013. rfíSCHHK I Bpoj 54

H A P O f l H A  C K y n i U T H H A
2274

-  FloJiaaehH oa VcTaua PenyőnHice Cpőwje no KpjeM cy n>yACKH 
jKHBOT H AOCTOjaHCTBO HenpHKOCHOpeBH,

-  CBecna HHiteHwue Aa je HaxoH laBpuienca /Ipyror cBcrcicor pa
ta nojeAMHHM QAnyicaMa ApxcaBHHx opraHa 3acHOBaHHM Ha npHHimny 
KtwicKTHBHe oAroBopHOCTH npeMa OApeljeHOM 6pojy rpaljaHa Peny
őnHice Cpőwje yMHH>eHa Henpaana,

-  yBaxtaBajyhH Htnepec rpaljaHa Penyfúrmce Cpőwje Aa ce yrop- 
AH nyHa Hcropwjcica h icpHBHiHonpaBHa HcntHa o AoraljajHMa tokom 
h hhkoh 3aBpuieTKa Apyror cBcrcicor para, Aa xhohhhh He ocTaHy He- 
icaanbeHH h Aa ce Henpauia hkioas BHiue He noHOBH, h noApxasajyhH 
paA h ueHehH peryjTTaTe MeljyaxaAeMwjcKe komhchjc Cpncre axaAe- 
MHje Hayica h yMCTHOCTM h Maljapcxe axaAeMHje Hayxa o yTvpl)HBait.y 
uhbhahhx xcpraBa y Bojboahhh tokom h nocne .flpyror cserekor para 
(1941-1948. roAHHe), ca acejbOM Aa ce aaTBopw TpamwHO noma&ike 
aajeAHHHKe npouiAocnt Cpőa h Maljapa,

-  YBepeHa Aa je yHanpeljHBatbe Ayxa TonepaHUHje h MelJycoŐHor 
nounoBaKa y HajőojUM HHTepecy cbhx rpal)aHa Penyőnwice CpŐHjc,

Ha ocHosy nnaHa 99. c t b b  1. Tauxa 7. VcraBa PenyŐJiHKe Cpőwje 
h 4JiaHa 8. craB 1. 3axoHa o HapoAHoj cicynunuHH („CnyxőeHH ma- 
CHHK PC", Őpoj 9/10),

HapoAHa cKynumiHa PenyőnwKe CpŐHje, Ha ccahhuh Ulecror 
aaHpeAHor aacGAaita y 2013. toahhh, OApxcaHoj 21. jyHa 2013. toah- 
He, AOHenaje

A E K J lA P A U H j y

HapoAHe cicyninTHHe Penyőjunoe CpŐHje o ocyaa a m a  
npomiB asBHJiHor Mafyapcicor craHosHHuiTBa y BoJboabhh  

no<iHB>eHHX 1944-1945. roABHe

1. HapoAHa citynnmiHa PenyŐJiwice CpŐHje Hajoarrpitje ocyt)yje 
an e npoTHB uh bh ah o t  waljapcicor CTaHOBHwurrBa y  B ojb o a h h h  ik m h - 
EbeHe 1944-1945. roAHue Kojwua cy OApetjeiu jih o b , H3 HauHOiiawux 
pa3Jiora, nwiucHa antBora, cnoőoAe hah  Apyrwx npasa, Őe3 cyncice hah  
aAMHHmnparHBHe opjvyvs.

2. HapoiAHa cicynumiHa Penyőronce CpŐHje Hajounppje ocyi)y- 
je oonyice KoMHCHje 3a yTBpljwBaifce inomma oicyiurropa h ibhxobhx 
noMarana y Bo)boahkh nojHMa cy npornameHH panuni iaohhhummb 
no ocHosy HauwoHaAHe npHnaAHOCTH ctbhobhhkh omqTHHe Hypyr,

cp e ia  *aőan>cicor y Bojboahhh, 22. jaHyapa 1945. roAHiie, h no ocho- 
By HauHOHajiHe npwnaAHOCTH ctbhobhhuh onumiHe MouiopHH, cpeia  
THTencKor y Bojboahhh, 26. Napra 1945. roAHHe, He AOBOAehH y nw- 
TaH>e HHAHBHAyaAHO yTBpl)eHy oatoboph o ct ohhx AHua nwja kphbhub 
jc  AOKasaHa.

HapoAHa cicynumiHa Penyőnnice CpŐHje Hajourrpwje ocytjyje h 
airre ApxcaBHHx opraHa no ocHOBy HauHOHanHe npHnaAHOCTH npeMa 
craHOBHHUHMa onurrHHe )Ka6an»t AOHere aHaAornoM npwMeHOM oa- 
nyice o a  22. jaHyapa 1945. roAHHe, Koja ce oahoch Ha CTanoBHHKe on- 
urrwHe Mypyr.

3. HapoAHa CKynuiTMHa PenyŐAHKe Cpőwje vopaacasa cBoje yBe- 
peA e Aa je ocAoőal)aH>e oa KOJierntBHe oAroBopHocrw xoja je HaxoH 
Apyror CBercxor para HaMemyTa nojeAHHHM HaqHOHaAHHM rajeAHw- 
uaMa y Bojboahhh OAnyxaMa TaAaiutbHx ApacaBHHX opraHa y HHTepe
cy pa3Boja Ayxa TonepaHUHje h MetyycoŐHor yBaxcasaiba HauHOHanHHX 
aajeAHMua M cbhx rpaljawa kojh xwBe y PenyŐAHUH CpőwjH.

4. HapoAHa cicynumiHa PenyőnHice CpŐHje ocyl)yje h c rp a A a n a
CBHX OCTanHX HeBHHHX KpTHBa, TOKOM H H8KOH flpy ro r CBeTCKOr paTa, 
Ha noApynjy B ojboahhc.

5. HapoAHa cicynumiHa PenyőnHice CpŐHje aanaxe ce 3a  nyHy 
pexaŐHAHTauwjy cbhx hcbhho orrryaceHHx h HeBHHO CTpaAanwx, He 
AOBOAehH y nHT3H>e HHAHBHAyaAHO yTBpljeHy OATOBOPHOCT ohhx ah- 
ua Hwja xpHBHua je  A0KB3aita hah ce  AOicaace npeA He3aBHCHMM cyno- 
BHMa h y 3BKOHHTO cnpoBeACHOM nocrynicy.

6. HapoAHa cicynumiHa Penyőjunce Cpőwje H3paxcaBa nyHy 
cnpeMHOCT Penyőnnice CpŐHje Aa HacraBH npoqec pa3Boja AeMorpa- 
Twje h nounoBBHa A»yncKHx h m bahhckiix opasa h rpahancirax cao- 
őoAa, h ncnnsa cbc ApxaBHe opnwe h rpaljaHe ab  Aajy nyHH Aonpw- 
hoc CTBapaifcy h janany ycnosa 3a 3ajeAHHsm bchbot racHOsaH Ha 
paBHonpaBHocTH rpaljana h nyHOM nourroBaH>y AyacicHx h mbibhh- 
ckhx npaiia w caoőoab.

7. Osy AeKAapauHjy oőjaBWTH y „CnyxőeHOM rnacHWKy Peny- 
ŐAHxe CpŐHje”.

PC őpoj 28 
y  SeorpaAy, 21. jyHa 2013. roAHHe 

HapoAHa CKynmTHBa PenyőnHice CpŐHje 
npeACCAHHK, 

Mp Heőojma Cre^aHOBHlk, c.p.

73 Deklaracija Narodne skupstrne o osudi akata protiv civilnog madarskog stanovnistva u Voivodini 
pocinjenih 1944-1945. godine. Sluzbeni glasnik RS [a SZK Hivatalos Közlönyének] 2013. június 
21-i 54. számában jelent meg (2274. 3.), vagy

http://www.vajma.info/cikk/szerbkiadas/2778/Deklaracije-Narodne-skupstine-o-osudi-akata- 
protiv-civilnog-madjarskog-stanovnistva-u-Vojvodini-pocinjenih-194482111945-godine.html 
2013. június 24. [19:47]
Magyar nyelvű szöveg: http://www.vajma.info/. Dokumentumok. Lásd a Dokumentumok c. részben!

74 P. E.: Hetven éve várta a vajdasági magyarság. Magyar Szó, 2013. június 22. 1. és 5., vagy http:// 
www.vmsz.org.rs/hirek/interjuk/hetven-eve-varta-vajdasagi-magyarsag Lásd még P. E.: Történelmi 
pillanat a magyar és a szerb nép számára. Magyar Szó, 2013. június 21. 1. és 5. és K-k: Majdnem 
kész a csúrogi emlékhely. Magyar Szó, 2013. június 21. 1. és 4.

http://www.vajma.info/cikk/szerbkiadas/2778/Deklaracije-Narodne-skupstine-o-osudi-akata-
http://www.vajma.info/
http://www.vmsz.org.rs/hirek/interjuk/hetven-eve-varta-vajdasagi-magyarsag


A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége „A sürgősségi eljárással intézett ma
gyar-szerb megbékélés elmeszesedéséről” címmel közleményt adott ki, amelyben ki
emeli: „Mindaddig, amíg a Szerb Köztársaság Képviselőháza nem követi meg az itt 
élő őshonos és kollektív bűnösséggel vádolt, népirtással sújtott magyar nemzetrészt, 
amíg őszinte megbánással nem kér bocsánatot az összes áldozat hozzátartozóitól -  a 
magyar-szerb történelmi megbékélés folyamata sem kezdődhet el!”75 

Felemás a szerb parlament határozata, a semminél több, de nem jelenti a tények 
tisztázását és az ügy lezárását -  mondta Botlik József történész, a Keskenyúton Délvi
déki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány tiszteletbeli kuratóriumi elnöke azzal kapcso
latban, hogy a szerb parlament pénteki (2013. június 21-i -  B. A.) rendkívüli ülésén 
a délvidéki magyarok ellen 1944-1945-ben elkövetett vérengzéseket elítélő nyilatko
zatot fogadott el.76

2013. június 22. A szerb parDmentíltú a délvidéki magyarok ellen 1944-1945-ben 
elkövetett cselekmények elítéléséről elfogadott nyilatkozat fontos állomása az Áder 
János magyar és Tomislav Nikolic szerb köztársasági elnök által 2012 novemberében 
megkezdett párbeszédnek -  közölte a Külügyminisztérium szombaton az MTI-vel.

Kiemelték: a tárca üdvözli a nyilatkozatot „a magyar polgári lakosság ellen 1944-
1945-ben a Vajdaság területén elkövetett cselekmények elítéléséről”.

A dokumentum reményt kelt a magyar és a szerb államfő által elhatározott törté
nelmi megbékélési eseményt, a közös főhajtást illetően, amellyel a második világhá
ború idején ártatlanul meggyilkolt vajdasági áldozatok emléke előtt kívánnak tiszte
legni — fogalmaztak.77

„A történelem újraértékelése, vagy megbékélés”78

Szögezzük le: végtére is nem baj, hogy tegnap Belgrádban a szerb parlament elfogad
ta ,A vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944—45-ben elkövetett aktusok elítélé
séről szóló képviselőházi nyilatkozatot”. Ezzel a parlamenti döntéssel a csúrogi és a saj
kásvidéki elüldözött magyarokról (talán) formálisan is lekerül a kollektív bűnösség stig
mája. Az meg jó, s ezt a képviselők számosán meg is említették, hogy a Nyilatkozat

75 http://www.vmdk.org.rs/hirek/190-a-surgossegi-eljarassal-intezett-magyar-szerb-megbekeles-elmesze- 
sedeserol,

2013. június 21. Lásd a Dokumentumok c. részben!
76 Történész: felemás a szerb parlament határozata. (MTI) http://www.vajma.info/cikk/tukor/5640/ 

Tortenesz-felemas-a-szerb-parlament-hatarozata.html, 2013. június 21. [20:38]
77 Magyar külügyminisztérium: fontos állomás a szerb parlament nyilatkozata, http://www.vajma.info/ 

cikk/szerbia/18770/Magyar-kulugyminiszterium-fontos-allomas-a-szerb-parlament-nyilatkozata. 
html, 2013. június 22. [12:36]

78 Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL XI. évf. 143. szám, 2013. június 22.

http://www.vmdk.org.rs/hirek/190-a-surgossegi-eljarassal-intezett-magyar-szerb-megbekeles-elmesze-
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5640/
http://www.vajma.info/


meghozatala az EU-csatlakozás miatt került ilyen sürgősen a Képviselőház napirend
jére. Ebből a szempontból talán nem árt, hogy a Szerbiai Haladó Párt (SNS) mellett a 
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) is vállalta vagy kérte a javaslattevői szerepet.

A kétségtelenül meglevő többoldalú politikai motivációktól függetlenül a doku
mentum -  ha csak a tartalmát tekintjük -  igencsak visszafogott. Szemmel látható, 
hogy egyszeri használatra, rohammunkában készült. A parlamenti vitát viszont a né
zők számára, akik a nagy meleg ellenére a televíziós közvetítést választották, a 90-es 
évek legelejére jellemző argumentációval, nemegyszer a saját felmenőik emlegetésével 
fűszerezett felszólalások tették emlékezetessé. Egészében véve a parlamenti vita rész
vevői -  kivéve a Kostunica-párt képviselőit, akik a Nyilatkozat ellen szavaztak -  elfo
gadták a tényt, hogy e dokumentumra, éppen most, szükség van.

Csakhogy. A Novosti című nagypéldányszámú belgrádi napilap címében utal a vita 
lényegére: vagy a történelem újraértékelése, vagy a megbékélés. Relativizálva magát 
a dokumentumot, még egyes kormánypártok képviselői is ebben a szellemben kifo
gásolták, hogy csak a magyarok vannak „napirenden”. Többek szerint szólni kellene 
a románok, szlovákok s a többi nemzetiség, főként a szerbek áldozatairól is. Ezt iga
zolják úgymond a számok is. Ahogy az egyik felszólaló mondta, a magyar megszállók 
18 000 embert öltek meg, a kommunisták meg háromezret. S nem ez volt az egyet
len légből kapott adat, amely a parlamenti vitában válasz nélkül maradt. Jóllehet ez 
elvben nem a VMSZ dolga lett volna, mégis felróható, hogy a párt, ha már vállalta az 
egyik javaslattevő szerepét, nem készített előre, legalább egy rövid tényszerű, csupán 
elérhető számokban megmutatkozó, akár különálló magyarázó mellékletet. Ezt -  te
kintettel a szerb közvélemény előtt évek óta hangoztatott hamis adatokra -  jó előre 
elkészíthette volna. így a parlamenti vita végkicsengése az lett, ami lehetett: üsse kő, 
megtesszük, amit az EU-csatlakozás érdekében netán elvárnak tőlünk, de ez minden.

Aki átböngészte a mai napilapokat, láthatta, hogy ötödik, hatodik helyen említ
ve azt, nem tulajdonítanak különösebb fontosságot a nyilatkozatnak. Figyelemmel 
az apró és „apróbb” változtatásokra, az sem tudható meg pontosan, mi a nyilatko
zat pontos neve, s valóban csak a ténylegesen elűzött magyarokra (Csúrog, Mozsor 
Zsablya), az ő kollektív bűnösségükre vonatkozik, vagy mindazokra a hibákra is, 
amelyeket a már meglevő, meghozatalukkor szintén történelmi előrelépésnek mi
nősített vagyon-visszaszármaztatásról és rehabilitációról szóló törvények bukdácsolá
sa miatt kellene kiküszöbölni. S egyáltalán kikre utal a dokumentum, amikor a ma
gyarirtás elkövetőinek konkrét megnevezése helyett „aktusokat” emleget. Annál is 
inkább, mert tudjuk: szerb részről még mindig tartja magát a közvetlenül a háború 
után létrehozott jugoszláv kárfelbecslő bizottság adathalmaza, mely szerint a megszál
lás civil áldozatainak száma 18 060, s közülük 15 000 Bácskában vesztette életét. Eb
ből három ezren (2500 szerb) az újvidéki razzia áldozatai. Magyar vonatkozásban a 
tartományi képviselőház különbizottsága 2004-ben 3 011 áldozatról tud.



Ezeket a „hivatalos” adatokat hallva önkéntelenül is felmerül a kérdés, mit tett ed
dig a három éve létrehozott magyar-szerb tudósbizottság?

Összegezve: vajdasági magyarok a nyilatkozat kapcsán akkor lehetnek elégedettek, 
ha mielőbb legalább megközelítően pontos tudományos adatokat láthatnak, mind a 
magyar, mind a szerb áldozatokra vonatkozóan. Továbbá, ha mihamarabb felgyor
sul a vagyon-visszaszármaztatásról, valamint a rehabilitációról szóló törvények tűrhe
tetlenül vontatott végrehajtása, ha megszűnnek a magyarverések, illetve az elkövetők 
nem tudják kivonni magukat a büntetés alól, s egyáltalán a gyakorlatban is megjelen
nek a nyelvi egyenjogúság tényleges eredményei.

Ha Magyarország és Szerbia államelnökének a jövő héten esedékes közös csúrogi 
főhajtása látható előrelépéseket hoz e kérdésekben, elmondhatjuk, valóban ráléptünk 
a magyar-szerb megbékélés útjára.

Ágoston András

Június utolsó harmadában kerül sor a közös főhajtásra Csúrogon -  ebben állapod
tak meg a magyar és a szerb állam képviselői.79

2013. június 25. Áder János magyar köztársasági elnök szerint az Európai Unió
ba törekvő Szerbia sok uniós tagországnak példát mutatott azzal, hogy parlamentje 
a múlt pénteken (2013. június 21-én -  B. A.) nyilatkozatban ítélte el az 1944-45-ös 
vajdasági vérengzéseket és a kollektív bűnösség szellemében hozott háborús határo
zatokat.80

2013. június 26. Többszöri halasztás után került sor a szerb és a magyar köztársasá
gi elnök közös csúrogi johajtás&xz a második világháború magyar és a szerb ártatlan ál
dozatai emléke előtt.81 Az esemény szimbolikus történelmi megbékélést jelent a két

79 feró: Júniusban tartják meg Csúrogon a közös főhajtást. Magyar Szó, 2013. május 23. 1. és 3. Lásd 
még feró: Elodázódik a májusi közös főhajtás? Magyar Szó, 2013. május 22 1. és 5.; Matuska Már
ton: Halasztás, halogatás. Magyar Szó, 2013. május 25. 12. valamint Kabók Erika: Épül az emlék
park. Magyar Szó, 2013. június 8. 1. és 15.

80 MTI. Áder János: a szerb parlament nagyon fontos határozatot hozott, http://www.vajma.info/cikk/ 
Szerbia/18790/Ader-Janos-a-szerb-parlament-nagyon-fontos-hatarozatot-hozott.html, 2013. június 
25. [16:12]

81 Fodor István: Bocsánatkérés és megbocsátás. Magyar Szó, 2013. július 27. 1. Lásd még StanyóTóth 
Gizella: Az első koszorútól a főhajtásig. Magyar Szó, 2013. július 27. 4. Lásd még Fekete Lehel: 
Rendkívül súlyos megaláztatás: A szerb sajtó kiemeli, hogy Áder bocsánatot kért „az ártatlan 
szerb civilek elleni magyar bűntettekért” ; Nikolicot alig említik, http://www.delhir.com/delvidek/ 
magyarsag-koezelet/10092-rendkivuel-sulyos-megalaztatas-a-szerb-sajto-kiemeli-hogy-ader- 
bocsanatot-kert-qaz-artatlan-szerb-civilek-elleni-magyar-bntettekertq-nikoliot-alig-emlitik, 2013. 
június 27. [14:00]; v.ár: Lezárulhat történelmünk egy nyitott fejezete. Magyar Szó, 2013. június 26. 
1. és 4.; Virág Árpád: A bűnnek nincs származása sem nemzetisége. Magyar Szó, 2013. június 27. 
1. és 3. Stanyó Tóth Gizella: Az első koszorútól a főhajtásig. Uo. 4.; P. E.: „Szerbek és magyarok az

http://www.vajma.info/cikk/
http://www.delhir.com/delvidek/


nép között. Nagyon hosszú időnek, majdnem hetven évnek kellett elmúlnia ahhoz, 
hogy a vezető szerb politikusok is belássák: nehéz lesz az 1944-45-ös magyarellenes 
megtorlások további, a kapcsolatokat is terhelő elhallgatásával -  az Európai Unió felé 
igyekezve -  túllépni ezen a terhes örökségen úgy, hogy ne vetne árnyékot a két or
szág további viszonyára.

2013. június 27. 
Lesz-e magyar-szerb barátság napja?82

Több mint hetven éve annak, hogy a szerb (partizán) terrortámadások nyomán lezaj
lott az újvidéki razzia, majd a háború végén 44/45-ben a véres szerb (partizán) bosz- 
szúhadjárat elsősorban a bácskai magyarlakta községekben. Ötven évig a síri csend 
övezte a témát. Majd a frissen megalakult történelmi VMDK 1990 áprilisában köz
zétett egyik fontos megnyilvánulása nyomán (a magyarirtás tudományos feltárását 
célzó levél a szerbiai tudományos akadémiák elnökeihez) a megtorlások témája a 
nagykapun tért vissza a politikai színtérre. A szerb oldalon az ellenállás és a sumáko
lás, a másikon a téblábolás és a huzavona egészen a második Orbán-kormány színre
lépéséig tartott. Az utóbbi időben Szerbiában megnyílt több levéltár, előkerült bizo
nyos számú a tárgyra vonatkozó fundus.

Most miután lezajlottak a második világháború idején és közvetlenül utána elköve
tett véres eseményekről szóló nagyszabású megemlékezések, s a szerbiai parlamentben 
a napokban megszületett a magyarokat ért véres atrocitások elítéléséről szóló (még 
közzétételre váró) Nyilatkozat, továbbá Csúrogon megtörtént az államelnökök közös 
főhajtása és a belgrádi parlamentben elhangzott Áder János beszéde, megnyílt a lehe
tőség az első értékelésekre.

Összegezzük a benyomásokat és vonjuk le a tanulságokat.
Maga az eseménysorozat mindenképpen hozzájárult a két nép közeledéséhez. Tény, 

hogy a közeledés érdeke mindkét félnek. Szerbia várja a társulási tárgyalások meg
kezdésének dátumát, az EU-tag Magyarország újabb bizonyságát adta készségének, 
hogy az európai alapértékek mentén nagyvonalú segítséget nyújt egy szomszédos ál
lam csatlakozásához. Láttatva ezzel, hogy egy nemes gesztussal, vitái ellenére alkotóan 
hozzájárul a közös európai szövetség gondolati, tartalmi kiteljesedéséhez.

Áder János keresztényi megalapozottságú, erkölcsileg is nagy értékű beszédei, kü
lönösen az, amelyet a szerb képviselőházban mondott el, tartós kétoldalú igény ese
tén nagyban hozzájárulhatnak a magyar és a szerb nemzet történelmi megbékélésé
hez. Nem véletlen, hogy a magyar államfő méltóságteljes, őszinte, nagy empátiáról

élet örökségét adják tovább” . Uo. 4. és P. D.: Ovo je bio dán istorijskog pomirenja Srban i Madara.
[Ez volt a szerbek cs a magyarok megbékélésének történelmi napja.] Danas, 2013. június 27. 1. és 4.

82 Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL XI. évf. 147. szám,2013. június 27.



tanúskodó megnyilatkozását a belgrádi szerb parlament jelenlevő tagjainak nagy 
többsége felállva, tapssal honorálta. A szerb törvényhozók állva elhangzott tetszés- 
nyilvánítása jó példa arra, hogy az őszinte, igaz beszédnek akkor is van hatása, ha 
szerb társadalom politizáló részének a figyelmét különben az EU-csatlakozás megkez
désének dátuma körüli politikai huzavona köti le.

Egészében véve a magyar-szerb közeledést célzó eseménysorozat tehát sikeresnek 
mondható. Az előkészületek, s maga az államelnöki főhajtások folytatást igényelnek, 
sőt kétoldalú kötelezettségeket vetítenek előre. Jó, hogy a szerbiai televízió második 
csatornája közvetítette Áder nagyjelentőségű parlamenti beszédét, de az már nem 
őszinte jóindulatról tanúskodik, hogy az első csatornán a legnézettebb esti híradó fel
vezetőjében azt hallhattuk, hogy az újvidéki razzia során több ezer ember veszett oda, 
míg a háború végén magyar részről az áldozatok száma néhány százat tesz ki. Van rá 
több más okunk, de ebből is látszik, hogy kissé talán indulatosan fogalmazva az aka
démiai vegyes bizottság immár harmadik évben folyó munkája a legfontosabb szeg
mensben még nem hozott eredményt. Amíg nincs tudományosan egyeztetett meto
dológián alapuló legalább megközelítő eredményünk arról, hányán estek áldozatul a 
véres eseményeknek mindkét oldalon külön-külön, addig nincs szükség a téma tudo
mányos oldalról szorgalmazott átpolitizálására sem.

Mondjuk ki: amikor a politikai értékítéletek szintjén megjelenő nagyságrendbe
li különbségeket látunk nincs okunk elégedettnek lenni a vegyes bizottság munkájá
val. Magyar oldalról különösen nagy a felelősség, hiszen -  ezt könnyű kimutatni -  a 
szerb nyelven megjelenő szövegekben tapasztalható tévedések és „tévedések” elnézé
se felfoghatatlan és elfogadhatatlan. Nem a szerb oldal „bűne”, hogy a harmadik éve 
megnyílt levéltári anyag még mindig nem áll digitális fundusokban a történészek leg
szélesebb körének rendelkezésére.

Baj van az egyeztetett és a nem egyeztetett metodológiával is. Hogyan történhet 
meg például, hogy míg a szerb oldal veszteségként beszámítja a honvédségbe rendes 
úton besorozott katonákat, a a szomorú emlékű magyar Petőfi-brigádban elveszett 
magyarokról nem, vagy nemigen szól? Mégis, okkal várható, hogy az emberekben 
mind a két oldalon az a kép marad meg, amikor az államelnökök Csúrogon, a be
szédjeik elhangzása után, a nagyszámú hallgatóságot magasba emelt kézfogással kö
szöntötték. Mert mégiscsak ez lehet a jövő.

Vannak feladatok, amelyek a szerb oldalra, illetve az egyetlen parlamenti magyar 
pártra, a Vajdasági Magyar Szövetségre (VMSZ) várnak. Természetesen a vagyon-vis- 
szaszármaztatásról és a rehabilitációról szóló szerb törvényekről van szó. Alkalmassá 
kell azokat tenni az igazságtétel jogi elemeinek gyors és közvetlen befogadására.

Figyelemmel az elmúlt évtizedek autonómiával kapcsolatos tapasztalataira, Belgrád- 
nak és Budapestnek közösen kellene eldönteni, hogy amikor a szerb fél kollektív jogok
ról beszél, akkor tényleges kisebbségi autonómiára gondol-e, vagy sem. Ha igen, akkor



közösen kellene eljutni legalább a nem-területi autonómia ismérveinek meghatározásá
hoz, netán a közös kiindulópontnak megfelelő modell kidolgozásához is.

Végül, de nem utolsó sorban, amennyiben a szerb-magyar megbékélés élő társadal
mi és politikai folyamattá válik, indokolt lehet a közeledést szolgáló folyamatok bizo
nyos mérvű intézményesítése is. Az évente megrendezhető m^gyar-szerb barátság nap
ján például szólni lehetne a ténylegesen közös eredményekről, utat mutatva ezzel a fel
növekvő nemzedékeknek arra vonatkozóan, hogy az európai értékek közös művelése és 
érvényesítése a napi kapcsolatok során nem csupán német-francia privilégium. Hogy 
ettől még messze vagyunk? Igen, de az első lépést a két állam elnöke a minap megtette.

Ágoston András

Sajnos a magyar állam ismét meghunyászkodott a szerbek előtt, holott erre persze 
nem volt semmi szükség. Logikát nehéz találni a legújabb gesztusban. Magyarország 
már számtalanszor kért elnézést, bocsánatot a jugoszlávoktól, a szerbektől a másodi
kos világháborús túlkapásokért. Pl. az újvidéki razzia vélt vagy valós bűnöseit szank
cionálták, akik pedig emigráltak, azokat a mai napig üldözik. Razziát elítélő magyar 
film is készült Hideg napok címmel. Minek kellett Ader János magyar elnöknek a 
szerb parlament rendkívüli ülésén ismét a szerbek bocsánatáért esedezni?! Ok soha 
sem kértek bocsánatot az ártatlan magyarok lemészárlásáért. Évtizedeken keresztül 
el sem ismerték annak tényét. A leendő uniós tagság kedvéért a szerb parlament egy 
hete ugyan kvázi elítélte a magyarság elleni „aktusokat”, de ezt roppant mesterkélt, 
mondhatni megalázó módon tette. A „bocsánat” szó nem hangzott el. A csúrogi „kö
zös államfői főhajtáson” az „elűzendő” délvidéki magyaroknak annakidején szendvi
cseket kínáló ex-radikális Tomislav Nikolic szerb elnök száját egyszer sem hagyta el az 
„oprostite” mágikus szó.83

2013. július 15. -  (2.) A VMDP Választmánya aggodalommal konstatálja, hogy az 
1944/45-ben kollektív büntetéssel sújtott magyarokra vonatkozó korabeli rendeletek 
hatályon kívül helyezése a szerb kormányfő ígéretei ellenére mindezidáig nem történt 
meg, holott ismereteink szerint már a köztársasági elnökök közös főhajtása előtti kor
mányülésre tervezték, de állítólagos technikai okok miatt elhalasztották. Ez különö
sen annak fényében nyugtalanító, hogy a vajdasági magyarság -  a két köztársasági el
nök közös csúrogi főhajtásának pozitív értékelése ellenére -  jogosan hiányolja, hogy 
bocsánatkérő szavak a múltbéli bűnök miatt csak Áder János magyar köztársasági el
nök szájából hangzottak el, Tomislav Nikolic szerb államelnöknek hasonló megnyil
vánulása sem június 25-26-án, sem azóta nem volt.84

83 Fekete Lehel, a 82-es jegyzetben.
84 Nemzetközi testületek bevonására van szükség. Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLE

VÉL XI. évf. 163. szám, 2013. július 13., vagy http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/1992/

http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/1992/


A valódi tabu85

A június 26-ai csúrogi „megbékélés” egyre inkább csak színjátéknak tűnik annak 
fényében, ahogyan a két állam, Szerbia és Magyarország a ma még élő, 1944-45 
őszét-telét túlélő, a későbbiek folyamán a társadalomból kirekesztett, „népellenség
nek” megbélyegzett, ma többségükben 80 év körüli áldozatokhoz viszonyul. Magyar- 
ország és Szerbia közös felelőssége, hogy ezen maroknyi, ma még élő idős áldozatot a 
2006. és a 2011. évi törvény értelmében kártalanítsa (ha már nem hajlandóak az eset
leg ma még élő, szintén aggastyán korú partizán bűnöző tetteseket felkutatni és hábo
rús bűnösökként bíróság által elítélni). És ez a valódi tabu, amihez a magyar állam
vezetés még véletlenül sem mer hozzányúlni. Amikor június 26-án az egyik 1944-es 
délvidéki mártír ma nyolcvanéves lánya a rendőrkordonon váratlanul áthatolva mint
egy öt méter távolságra került Áder úrhoz, és megkérdezte tőle, mi lesz a sorsuk a 
mártírok ma még élő gyermekeinek, akik 10-15 évesen, gyerekként maguk is átél
ték , ’44 borzalmait, és később egy életen át megbélyegzettként éltek a volt Jugoszlá
viában (nem engedték őket egyetemre, nem volt lehetőségük munkába állni, nem 
kaptak útlevelet a hatvanas évek végéig, nem egy esetben 1970-ig, miközben mások 
már 1961-62-ben kivándorolhattak az első hullámban Németországba vendégmun
kásnak stb.), akkor Áder úr elfordította a fejét ettől az idős asszonytól, válasz nélkül 
hagyva őt (a szerb TV bemutatta a jelenetet, a magyar TV érdekes módon kihagy
ta). Ebben -  tehát a már csaknem két éve létező törvényes lehetőség kihasználásában 
-  Magyarországnak ugyanakkora felelőssége van, mint magának Szerbiának. Milyen 
megbékélés ez, amikor egy maroknyi aggastyán túlélő, akik végigszenvedték a meg
bélyegzés és a kirekesztés évtizedeit, nem tudnak élni a törvény adta lehetőségekkel, 
miközben a Kopár-szigetet megjárt szláv nemzetségű sorstársaiknak sorra ítélik oda a 
szerb bíróságok a kártérítéseket?! Miért siklik át a magyar kormány és a magyar par
lament azon, hogy a belgrádi Rehabilitációs Bizottság nemzeti alapon diszkriminál, 
és a törvény által előírt 90 napos válaszadási határidőket többszörösen túllépi, nem 
egy esetben egy teljes év elteltével sem reagál a magyar áldozatok ma még élő, a bor
zalmakat túlélő, ma 80 év körüli gyermekeinek a kérelmeire?! Van olyan eset is, hogy 
egyik áldozat pert nyert annak a városnak a bíróságán, ahol ’41 tavaszán az édesapja 
szerbek tucatjait mentette meg a Horthy-alakulatok általi kivégzéstől (egyes becslé
sek szerint nem 19 áldozata lett volna a magyar bevonulásnak ’41 áprilisában abban 
a városban, hanem akár 150-200 is lehetett volna, ha az édesapja nem vállal garan
ciát a kommunizmussal meggyanúsított szerb városlakókért, többek között egy ak
kor ismert orvosnőért is), s a szerb állam megfellebbezi a pozitív ítéletet -  amelyben a

VMDP-Nemzetkozi-testuletek-bevonasara-van-szukseg.html, 2013. július 15. [22:02], illetve Ma
gyar Szó, 2013. július 17. 4.,

85 http://www.vajma.info/cikk/olvasok/138/A-valodi-tabu.html, 2013. július 15. [22:04]
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bíróság 730 ezer dinár fájdalomdíjat ítélt oda neki arra hivatkozva, hogy a kereset 
2010-ben, túl korán lett beadva! A fellebbviteli bíróság pedig Újvidéken mintegy 20 
hónapja nem hoz ítéletet, a bizottság Belgrádban pedig csaknem egy éve szintén hall
gat, többszörösen átlépve a 90 napos válaszadási határidőt! Milyen megbékélés ez? 
Ha a magyar állam ezt megbékélésnek nevezi, akkor legyen szíves és kártalanítsa ő 
maga ezt a maroknyi áldozatot a szerb állam helyett most, a ma érvényes törvények 
alapján, míg a 80 év körüli áldozatok még élnek, aztán később rendezze a számlát a 
szerb állammal. Ez lenne, kérem szépen, a megbékélés, enélkül sajnos nem beszélhe
tünk semmilyen megbékélésről -  porhintés és álságos színjáték!

Zagyva Tibor

2013. július 19. Ismeretlen tettesek megrongálták, majd valaki részben helyreállítot
ta Szarapka Tibor művét, az 1944-es csúrogi magyar áldozatok emlékére állított szo
borcsoport. Teleki Júlia 2013. július 19-én azért utazott Csúrogra, hogy eltakarítsa az 
elhervadt koszorúkat az emlékműről, elmondása szerint ő ekkor már csak a visszahe- 
gesztett glóriát találta a szoboregyüttesen, a keresztre feszített Jézus feje hiányzott.86

2013. július 20. Újvidék 
Volt bocsánatkérés?87

Csúrogon (június 26-án) -  többszöri halasztás után -  hivatalosan is megtörtént a 
szimbolikus „történelmi jelentőségű megbékélés”. A magyar és a szerb elnök közösen 
emlékeztek a második világháború és az azt követő megtorlás áldozatairól. A szerb 
parlament előzőleg (június 21-én) nyilatkozatban ítélte el a vajdasági magyar polgá
ri lakosság ellen 1944-45-ben elkövetett azon „aktusokat, amelyekkel meghatározott 
személyeket nemzeti hovatartozásuk miatt életüktől, szabadságuktól vagy más joga
iktól bírósági vagy közigazgatási döntés nélkül megfosztottak”. A parlamenti nyilat
kozat elítélte a két határozatot is, amellyel Csúrog, Mozsor és Zsablya lakosait „nem
zeti hovatartozásuk alapján nyilvánították háborús bűnösnek”, valamint „az állami 
szervek azon aktusait is, amelyeket a Zablyai község lakosaival szemben hoztak meg 
nemzeti hovatartozásuk alapján”.88

Ezúttal sem került sor azonban a szerb parlament részéről a három község magyar
jaira kimondott kollektív bűnösség egyértelmű és határozott semmissé nyilvánításá
ra. A dokumentum erről így fogalmaz:

86 dió, feró: napokon belül helyreállítják a csúrogi emlékművet. Magyar Szó, 2015. augusztus 16. 5. 
Lásd még Végei László: Főhajtás utáni csend. Családi Kör, 2013. augusztus 29. 3.

87 Civitas Europica Centrális (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2013. július 22. [10:37]
88 Deklaracija Narodne skupstine. 2274. Sluzbeni glasnik RS, 54. szám, 2013. június 21.3.



„3- A Szerb Köztársaság Képviselőháza meggyőződését fejezi ki, hogy a kollektív 
felelősség alól való mentesítés, amellyel -  az egykori állami szervek döntései útján -  
egyes nemzeti közösségeket sújtottak a második világháború után a Vajdaságban, a 
tolerancia szellemének és a nemzeti közösségek, valamint a Szerb Köztársaság vala
mennyi polgára közötti megbecsülés erősítésnek az érdekeit szolgálja.”

Valamilyen aktus „elítélése” (még ha a „legerélyesebben” is) és annak „hatályon kí
vül helyezése” között óriási a különbség, illetve mások a jogkövetkezmények. Ezzel 
a témával azonban az itteni magyar média már nem foglalkozott. Minek rontani az 
ünnepi hangulatot?

Maradt a kollektív bűnösség.
Áder János a szerbiai képviselőházban a magyar állam nevében (amit a szerb sajtó külön 
kiemelt) bocsánatot kért a második világháború idején a szerbek ellen elkövetett bűn
tettekért. A vajdasági magyar közösségben azóta is beszédtéma, hogy a magyar köztár
sasági elnök kétnapos (június 25-i és 26-i) látogatása alatt szerb részről volt-e bocsánat
kérés? Ezt a kérdést nyilvánosan először a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) 
Választmánya (a július 15-én nyilvánosságra hozott közleményében) vetette fel:

„2. A VMDP Választmánya aggodalommal konstatálja, hogy az 1944/45-ben kol
lektív büntetéssel sújtott magyarokra vonatkozó korabeli rendeletek hatályon kívül 
helyezése a szerb kormányfő ígéretei ellenére mind ez ideig nem történt meg, holott 
ismereteink szerint már a köztársasági elnökök közös főhajtása előtti kormányülés
re tervezték, de állítólagos technikai okok miatt elhalasztották. Ez különösen annak 
fényében nyugtalanító, hogy a vajdasági magyarság -  a két köztársasági elnök közös 
csúrogi főhajtásának pozitív értékelése ellenére -  jogosan hiányolja, hogy bocsánat
kérő szavak a múltbéli bűnök miatt csak Áder János magyar köztársasági elnök szá
jából hangzottak el, Tomislav Nikolic szerb államelnöknek hasonló megnyilvánulása 
sem június 25-26-án, sem azóta nem volt” mutat rá a kommüniké.89

Az előzményekhez tartozik az is, hogy VMSZ elnöke kijelentette „abban is bízik, 
hogy szerdáig (június 26-ig -  B. A.) a szerb hatalom hatályon kívül helyezi a három 
falu: Csúrog, Mozsor és Zsablya magyar lakosságának kollektív bűnösségéről szóló 
határozatot”.90 Nos, mondani sem kell, ez mind a mai napig nem történt meg.

Volt nagy magyar-szerb/szerb-magyar „összeborulás”, koszorúzás, főhajtás, de 
szerb részről bocsánatkérés viszont nem. A kollektív bűnösség eltörlésére pedig 
továbbra is várakoz(hat)unk. Mindez persze beárnyékolja az államfői találkozót. 
Nem véletlen, hogy növekszik azok száma, akik szerint „az elnöki főhajtás, ebben a

89 VMDP: Nemzetközi testületek bevonására van szükség, http://www.vajma.info/cikk/ 
kozlemenyek/1992/VMDP-Nemzetkozi-testuletek-bevonasara-van-szukseg.html, 2013. július 13. 
[22:02] és Magyar Szó, 2013. július 17. 4.

90 K-k: Majdnem kész a csúrogi emlékhely. Magyar Szó, 2013. június 24. 4.

http://www.vajma.info/cikk/


formában, a magyarság számára egyoldalúan hátrányossá sikeredett, a sokadik egy
oldalú bocsánatkérés után.”

2013. július 20. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke az I. 
Martosi Szabadegyetemen annak kapcsán, hogy a szerb parlament elítélte a Délvidé
ken elkövetett bűnöket, azt mondta: „olyan nagy erkölcsi elégtétel ez a vajdasági ma
gyarok számára, amely messze túlmegy egy szimbolikus tetten”.91

2013. szeptember 8.
A precedensből mégsem lett precedens92

Nem já r  kártérítés az 1944-es mártír leszármazottjának

Mégsem kap kártérítést Mérey-Zagyva Emma az édesapja, Mérey István zombori szíj
gyártó és bőrdíszműves 1944-es elhurcolása és meggyilkolása következtében elszenvedett 
fájdalomy megaláztatás, kiközösítés és egyéb lelki traumák után. Emma asszony korábban 
mindenkit arra buzdított, hogy kövessék példáját a partizán-megtorlás alatt mártírhalált 
halt felmenőik rehabilitálásának követelésében és kártérítési igényük megvalósításában.

Most ehelyett óva int ettől, hacsak nem kívánják felesleges tortúrának kitenni ma
gukat, szerinte ugyanis a bíróságok egyszerűen obstruálják az ilyen ügyeket.

Mérey-Zagyva Em m ánk és fiának, Zagyva Tibomdk. augusztusban tudomására ju
tott, hogy az újvidéki Fellebbviteli Bíróság július 23-án elutasította Emma asszony 
2010 áprilisa óta folyó kártérítési keresetét, amiről húsz hónappal ezelőtt a zombori 
Alapfokú Bíróság precedens értékű, pozitív döntést hozott, és 750 000 dinár összegű 
nem vagyoni kártérítést ítélt meg az elszenvedett traumákért. Azt is megtudták, hogy 
a döntést hatályon kívül helyező ítéletet megküldték a zombori bíróságnak, de se ne
kik, se ügyvédjüknek eddig nem sikerült hozzájutniuk. így csak sejtik, hogy a prece
dens értékű ítéletet semmissé nyilvánító végzés nyomán nekik kell majd kifizetniük a 
mintegy 150 000 dinárra rúgó bírósági és szakértői költségeket.

Emma asszony újra perelt 
Miként a Fellebbviteli Bíróság július 24-én postázott végzése nem jutott el 
Zagyváékhoz, úgy a rehabilitációs kártérítések kezelésére fölállított belgrádi bizott
ság sem válaszolt a 2012 novemberében benyújtott kártérítési kérelmükre, noha

91 Haraszti Ágoston: Pásztor István Martoson: Nem szimbolikus tett, hanem erkölcsi elégtétel, http:// 
www.delhir.com/délvidék/ magyarsag-koezelet/11264-pasztor-istvan-martoson-nem-szimbolikus- 
tett-hanem-erkoelcsi-elegtetel-, 2013. július 21. [20:23]

92 Magyar Szó, 2013. szeptember 7., 1. és 16. o. , vagy http://www.magyarszo.com/hu/2090/ 
hétvégé/101157/A-precedensb%C5%91 l-m%C3%A9gsem-lett-precedens.htm, 2013. szeptember 
8. [14:28]

http://www.delhir.com/d%c3%a9lvid%c3%a9k/
http://www.magyarszo.com/hu/2090/


kilencven napon belül válaszolnia kellett volna, vagy hiánypótlást kérnie. Emiatt 
Emma asszony március 15-én Zomborban beperelte Szerbiát, illetve az illetékes bi
zottságot. Az Alapfokú Bíróság augusztusban értesítette a családot, hogy a kereset 
nem pontos, és azt nyolc napon belül pontosítani kell.

-  A bíróság pontosan tudja, hogy nekünk minden egyes alkalommal 500 kilomé
terről kell Zomborba utaznunk nyolcvanéves, beteg édesanyámmal, a nyolcnapos ha
táridő is meglepő, amikor maga a bíróság hónapokig vagy éppen évekig ül az ügye
ken. Ami a legabszurdabb, hogy a hiánypótlási és pontosítási fölszólítás nem tartal
mazza, hogy mit kell pótolni és pontosítani, meg hogy nem ismerjük a Fellebbvite
li Bíróság ítéletének szövegét, amiből ez talán kiderülne. Elbeszélünk egymás mellett, 
szerintem a bíróságok obstruálják az ilyen ügyeket, hogy formai okok miatt elüthes
sék a követeléseket -  panaszolta augusztus legvégén Zagyva Tibory amikor újfent hi
ába jártak a zombori bíróságon. -  Most az Alkotmánybíróságnál panasszal éltünk, 
mert a Kártérítési Bizottság nem tartja tiszteletben a 2011-ben megalkotott kárpót
lási törvényt. Mi mindent azsúrban megcsinálunk, de a bizottság, a fellebbviteli és az 
alapfokú bíróság három oldalról bekerített bennünket, és ott gáncsoskodik, ahol csak 
tud. Eddig azt nyilatkoztuk a sajtónak, hogy gyertek emberek, csináljátok utánunk, a 
törvény lehetőséget adott a rehabilitálásra, a kárpótlásra, mi elsőként rehabilitáltattuk 
nagyapámat, megnyertük a nem vagyoni kárpótlást, most viszont rájöttünk, hogy ép
eszű ember nem vág ebbe bele, mert kockáztatja anyagi helyzetét, egészségi állapo
tát, mert az évekig tartó huzavona lelkileg és egészségügyileg is megviseli az embert, 
és végső soron kockáztatja azoknak a ma közel nyolcvanéves vagy idősebb leszárma
zottaknak a biológiai létét, akik érdekében a törvényt megalkották.

-  A jogászunk szerint a mi ügyünknek egyedül Strasbourgban, az Emberi Jo
gok Európai Bíróságán lehet megoldása, de ahhoz, hogy oda jussunk, ki kell me
ríteni minden hazai jogi lehetőséget, tehát ki kell várni az Alkotmánybíróság vá
laszát. Az Alkotmánybíróság viszont akár két évig is fektetheti az ügyet, és hol le
szek én már két év múlva? A törvény adta lehetőségem adott, de nem tudok neki 
érvényt szerezni. Ez egy teljességgel veszett ügy, ördögi kör -  veszi át fiától a szót 
Emma asszony.

Öröm az ürömben
Zagyváék Zomborban tett legutóbbi látogatása minden eddigi megpróbáltatá
suk ellenére örömteli volt. Találkozhattak Curcija RadominA, aki annak a Curcija 
Ni kólának a fia, aki 1944 végén többedmagával írásban vállalt kezességet Mérey Ist
vánért, akit a helybeli szerbek petíciója ellenére elhurcoltak és megöltek a partizánok. 
Nikola 11 éves korától Méreyék műhelyében tanulta a szakmát, ott szabadult föl és 
lett a mester első számú segédje, bensőséges barátként vett részt a családi eseménye
ken. Aztán a megtorlás mindent romba döntött és szétszakított.



— A sajtóban figyeltem föl a Mérey családról szóló cikkekre, és tudván édes
apám irántuk mutatott érzelmeiről, nyomban elhatároztam, hogy felveszem ve
lük a kapcsolatot -  mesélte a zombori találkozás alkalmával a Belgrádban élő 
Radomir.- Tekintve, hogy Emma néni és a fia Magyarországon élnek, az itteni 
jogi képviselőjüket sikerült megtalálnom, aki közvetített Tibor felé, ő pedig szinte 
villámposta-fordultával lelkendezve számolt be édesanyja öröméről, hogy fölbuk
kantam az ismeretlenségből.

Kezdeményeztem a zombori találkozót, ami kölcsönös örömünkre létre is jött. 
Megboldogult édesapám mindig tisztelettel beszélt a családról, mesterét egyenes 
emberként emlegette, aki ártatlanul vált áldozattá. Örülök, hogy sikerült rehabi
litálni, mert a családban hallott történetek alapján olyan embert látok benne, aki 
a háború előtti időknek megfelelően nem tekintett se nemzeti, se vallási hovatar
tozásra, megbecsülte, támogatta, segítette a magához hasonló tisztességes polgáro
kat. Én is Zomborban születtem, itt végeztem a gimnáziumot, így némi jelképiség 
is van abban, hogy itt találkozhattam Emma asszonnyal és Tiborral. Ebben a vá
rosban olyan emberek éltek, akik önzetlenül támogatták egymást mind 1941-ben, 
mind 1944-ben is, ennélfogva respektálom Méreyék azon kezdeményezését, hogy 
a városban emléktábla tanúskodjon minden zombori polgárról, akik kiálltak máso
kért a vérzivataros időkben.

-  Amikor a fiam közölte, hogy jelentkezett Radomir, kivirágoztam. Fölkeltem a 
betegágyból, elfelejtettem minden bajomat, és most is repesek az örömtől, hogy ta
lálkozhattunk -  zárta le a beszélgetést Emma asszony.

Fekete J. József

2013. szeptember 9. Bozóki Antal újvidéki ügyvéd levelet intézett Sasa JankoviAioz, 
a Szerb Köztársaság jogvédőjéhez és Muskinja-Heinrich Anikó tartományi ombuds
manhoz, amelyben arra kéri őket, „a rehabilitált polgárok érdekében, tegyenek in
tézkedéseket az illetékességükkel összhangban, a rehabilitációs törvénynek a reha
bilitált személyek kárpótlására vonatkozó rendelkezései alkalmazásának elkezdése 
érdekében, és a hiányzó, a törvénynél alacsonyabb rangú aktusok meghozatala ér
dekében”.93

93 Az eredeti, szerb szöveget lásd a http://bozokiantal.blogspot.rs/2013/09/level-jogvedokhoz.html ol
dalon, 2013. szeptember 18. [18:33], a magyar szöveget lásd a Dokumentumok c. részben!

http://bozokiantal.blogspot.rs/2013/09/level-jogvedokhoz.html


2013. szeptember 13.
Rehabilitáltak a partizánok által kivégzett 113 hódsági németet94

Történelmi jelentőségű bírósági döntés Zomborban

Az illetékes bíróság 113 olyan hódsági németet rehabilitált, akiket a partizánok 1944 
őszén ártatlanul kivégeztek.

Történelmi jelentőségű bírósági elöntés született a Vajdaságban, ahol a zombori 
Felső Bíróság rehabilitált 113 olyan hódsági németet, akiket a kommunista partizá
nok 1944 őszén ártatlanul kivégeztek. Ez az első olyan rehabilitációról szóló bírósági 
határozat, amely nem egyénekre, hanem kivégzettek egy csoportjára vonatkozik. „Ez 
egy fontos lépés a jó irányba, várjuk a továbbiakat is, hiszen 1944-től 1948-ig a kom
munista hatalom 67 ezer német civilt gyilkoltatott le Jugoszláviában” mondta a Kos
suth Rádiónak Weiss Rudolf, a Német Népi Szövetség elnöke. „A történtek jó példá
val szolgálhatnak az 1944-45-ös délvidéki magyar áldozatok ügyében is” nyilatkoz
ta a Krónikának az atrocitásokat kutató Matuska Márton, hozzátéve: egy német ci
vil szervezet kezdeményezte a rehabilitációt a bíróságon, és Magyarországon is léte
zik ilyen szervezet, ezért mindenképpen lépni kell. „Ehhez azonban arra van szükség, 
hogy a pártok vezetői közösen segítsenek egy ilyen szervezetnek” hangsúlyozta a ku
tató. (Kossuth Rádió)

Az újvidéki felsőbíróság rehabilitálta az újvidéki folyamőrség laktanyájában kivég
zett Dobi Kálmánt?5

2013. szeptember 27. -  A magyar-szerb történelmi megbékélés folyamatáról, va
lamint a még nem megoldott problémákról, illetve a Magyarország és Szerbia vi
szonyában esetlegesen feszültséget keltő témákról is tárgyalt a magyar Országgyűlés 
Nemzeti Összetartozás Bizottsága Belgrádban.96

94 http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/l6020/Rehabilitaltak-a-partizanok-altal-kivegzett-l 13- 
hodsagi-nemetet.html, 2013. szeptember 16. [17:32] és JJ/FCZS: kivégzett hódsági svábokat reha
bilitáltak. Magyar Szó, 2013. október 3. 3. Lásd még Diósi Árpád: Erkölcsi, lelki és jogi jóvátétel. 
Magyar Szó, 2013. október 24. 1. és 3
Lásd még: PexaÖHJiHTOBaHO 113 ouanKH X H eM a ija  [Rehabilitáltak 113 hódsági németet] 
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/rehabilitovano-113-odzackih-nemaca
IIoA M rH yT O  c n o M e H - o ó e j ie a c je  H a M e c T y  j i o r o p a  3 a  F Io fly H a B C K e I Ü B a ő e  [Emlékművel emeltek a 
Duna-menti svábok táborhelyén]
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/podignuto-spomen-obelezje-na-mestu-logora-za-podunavske-svabe

95 Bővebben lásd az 2014. április 30. alatti 1944/45-ös áldozatok -  Rehabilitálták az újvidéki folyam
őrség laktanyájában kivégzett Dobi Kálmánt c. írást, az erről szóló végzést pedig a Dokumentumok 
c. részben! Dobi Kálmán tragédiájáról és rehabilitálásáról lásd még Matuska Márton: Az elhallgatott 
razzia. Vérengzés Újvidéken (1944-1945). Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány. 
Budapest 2015, 59-63. és 65-66.

96 MTI: Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága a magyar-szerb megbékélés folyamatáról tár
gyalt Belgrádban

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/l6020/Rehabilitaltak-a-partizanok-altal-kivegzett-l
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/rehabilitovano-113-odzackih-nemaca
http://www.dnevnik.rs/vojvodina/podignuto-spomen-obelezje-na-mestu-logora-za-podunavske-svabe


2013. október 7. Iván Mrkic szerb külügyminiszter budapesti látogatása során meg
ígérte, a szerb kormány a közeljövőben hatályon kívül helyezi három dél-bácskai ma
gyar falu, Csurog, Mozsor és Zsablya lakóinak kollektív bűnösségét kimondó határo
zatokat. Szavai szerint a nemzeti kisebbségek erősíthetik a két ország barátságát, ezért 
is döntött úgy a szerb kormány, hogy visszavonja a három településsel kapcsolatos 
„elfogadhatatlan határozatokat”.97

2013. október 17. Hosszú, az ellenzéknek olykor érzelmektől fűtött vitája és ellen
zése után a temerini községi képviselő-testület döntést hozott a járeki úgynevezett 31-es 
tömbrész részletes rendezési tervének kidolgozásáról. A telektömb magába foglalja a 
helyi temetőt és környékét, azt a területet is, ahol mintegy 20x40 méteren emlékhe
lyet kívánnak létesíteni a második világháború utáni gyűjtő táborban elhunyt mint- 
egy 6500 (jórészt német és magyar nemzetiségű) áldozat emlékére.98

2013. október 19. A szabadkai Zentai úti temetőben ismeretlen tettesek ellopták az 
1944/45-ös vérengzések emlékére állított Vergődő madár nevű szobrot, annak talap
zatát pedig megrongálták. Nem tudni pontosan mikor történt az eset, a Német Népi 
Szövetség koszorúzó tagjai vették észre, hogy az emlékmű nincs a helyén és ők értesí
tették erről az illetékeseket.99

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19285/Az-Orszaggyules-nemzeti-osszetartozas-bizottsaga-a- 
magyar-szerb-megbekeles-folyamatarol-targyalt-Belgradban.html, 2013. szeptember 27. [19:19]

97 MTI. Mrkic megígérte, törlik a kollektív bűnösségről szóló határozatot. Magyar Szó, 
2013. október 8. 1. és 3, vagy http://www.magyarszo.com/hu/2120/kulfold_eu/102403/ 
M rk i% C 4 % 8 7 -m e g % C 3 % A D g % C 3 % A 9 rte-t% C 3 % B 6 rlik -a -k o lle k t% C 3 % A D v - 
b%C5%B 1 n% C3% B6ss% C3% A 9gr% C5% 91 l-sz% C3% B3l% C3% B3-hat% C3% Al rozatot. 
htm, 2013. október 8. [13:32] »  2013. október 8. [17:09]

98 G. B.: Emlékhely épül Járekon. Magyar Szó, 2013. október 18. 10. Lásd még Adám Csilla: Hama
rosan méltó emlékmű épül a járeki haláltábor áldozatainak emlékére, http://www.vajma.info/cikk/ 
vajdasag/16134/Hamarosan-melto-emlekhely-epul-a-jareki-halal tabor-aldozatainak-emlekere.html,
2013. október 10. [17:17]

99 bajk, dió: Ellopták a Vergődő madarat Magyar Szó, 2013. október 21. 1. 4., vagy http://www. 
magyarszo.com/hu/2131 /kozelet_kekfeny/102866/Ellopt%C3%Al k-a-Verg%C5%9 ld% C5% 91 - 
madarat.htm, 2013. október 19. [18:01] »  2013. október 20. [18:16]
?VA bűntényt az akkori belügyminiszter, Ivica Dacic maga is elítélte, ám félévnyi nyomozás után a rend
őrség feladta a kutatást, mondván, hogy a szobrot nagy valószínűséggel már beolvasztották.” Szabó At
tila: Szabadkai magyar öntöde helyett belgrádiak készítették el a Vergődő madár szobrát, http://www. 
delhir.info/cimlap/friss-hireink/31814-2014-10-22-17-25-31, 2014. október 22. [18:15]

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19285/Az-Orszaggyules-nemzeti-osszetartozas-bizottsaga-a-
http://www.magyarszo.com/hu/2120/kulfold_eu/102403/
http://www.vajma.info/cikk/
http://www
http://www


A szabadkai Zentai úti temetőből ellopott Vergődő madár nevű szobor 
megrongált tapazata (Weiss Rudolf felvétele)

2013. október 28. Újvidék
Mrkic (IS) megígérte100 

Mikor törlik a kollektív bűnösséget?

A szerb parlament -  a csúrogi (2013. június 26-i) „történelmi jelentőségű megbéké
lést” megelőzően (2013. június 21-én) nyilatkozatban ítélte el „a vajdasági magyar 
polgári lakosság ellen 1944-45-ben elkövetett azon aktusokat, amelyekkel meghatá
rozott személyeket nemzeti hovatartozásuk miatt életüktől, szabadságuktól vagy más 
jogaiktól bírósági vagy közigazgatási döntés nélkül megfosztottak”.

A dokumentum erről így fogalmaz:
„3. A Szerb Köztársaság Képviselőháza meggyőződését fejezi ki, hogy a tolerancia 

szellemének a nemzeti közösségek, valamint a Szerb Köztársaság valamennyi polgá
ra közötti megbecsülés erősítésének az érdekeit szolgálja azon nemzeti közösségeknek 
a kollektív felelősség alól való felmentése, amelyeket az egykori állami szervek dön
tései kollektív bűnösséggel sújtottak a második világháború után a Vajdaságban.”101

100 http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/15981 -mrki-is-megigerte-mikor-toerlik-a-kollektiv-bnoesseget,
2013. november 01. [18:00]

101 Deklaracija Narodne skupstine [A Képviselőház nyilatkozata]. 2274. Sluzbeni glasnik RS, 2013. 
június 21., 54. sz. 3.

http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/15981


A parlamenti nyilatkozat elítélte ugyan a katonai közigazgatás hozta határoza
tot, amellyel kimondta Csurog, Mozsor és Zsablya magyarjaira a kollektív bűnössé
get,102 de ezúttal sem került sor azok egyértelmű és határozott semmissé nyilvánítá
sára. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöki minőségében, a 
csúrogi emlékmű befejezési munkálatai alatt kijelentette: „abban is bízik, hogy szer
dáig (azaz 2013. június 26-ig -  B. A.) a szerb kormány hatályon kívül helyezi a há
rom falu: Csúrog, Mozsor és Zsablya magyar lakosságának kollektív bűnösségéről 
szóló határozatot”.103

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) Választmánya július 15-én nyilvá
nosságra hozott közleményében „aggodalommal konstatálta, hogy az 1944/45-ben 
kollektív büntetéssel sújtott magyarokra vonatkozó korabeli rendeletek hatályon kí
vül helyezése a szerb kormányfő ígéretei ellenére nem történt meg”, holott -  a párt is
meretei szerint — ezt „már a köztársasági elnökök közös főhajtása előtti kormányülés
re tervezték, de állítólagos technikai okok miatt elhalasztották”.104

Iván Mrkic szerb külügyminiszter105 budapesti látogatása során -  2013. október 
7-én -  „megígérte, a szerb kormány a közeljövőben hatályon kívül helyezi a három 
dél-bácskai magyar falu, Csúrog, Mozsor és Zsablya lakóinak kollektív bűnösségét 
kimondó határozatokat”.106 Szavai szerint a nemzeti kisebbségek erősíthetik a két 
ország barátságát, ezért is döntött úgy a szerb kormány, hogy visszavonja a három 
településsel kapcsolatos „elfogadhatatlan határozatokat”.107 A nyilatkozat figyelme
sebb elemzéséből arra lehetne következtetni, hogy a szerb kormány ebben az ügy
ben már „döntött”. Mrkic azonban nem pontosította, hogy mit ért a „közeljövő”

102 A Megszállók és Segítőik Vajdasági Bűncselekményeit Megállapító Bizottság, a 2/45 számú, 1945. 
január 22-i keltezésű szigorúan bizalmas határozatával az akkori zsablyai járáshoz tartozó Csurog 
község minden magyar lakosát „háborús bűnösnek nyilvánította”.
Egyes szerb történészek véleménye szerint a kollektív bűnösség elvét megalapozó bizottsági döntés 
meghozatalára csak a csúrogi magyarokra vonatkozóan került sor. A zsablyai és mozsori magyarok
kal kapcsolatos ilyen döntés létezéséről a történészek nem tudnak, illetve ismert történelmi forrá
sok erre nem utalnak, a döntést viszont rájuk is alkalmazták. Más történészek viszont azt állítják, 
hogy a zsablyai és mozsori magyarokra vonatkozó ilyen határozat is létezik.

103 K-k: Majdnem kész a csúrogi emlékhely. Magyar Szó, 2013. június 24. 4., vagy http:// 
www.magyarszo.com/hu/2013/kozelet/98366/Majdnem-k%C3%A9sz-a-cs%C3%BArogi- 
eml%C3%A9khely.htm

104 VMDP: Nemzetközi testületek bevonására van szükség, http://www.vajma.info/cikk/
közlemények/1992/VMDP-Nemzetkozi-testuletek-bevonasara-van-szukseg.html, 2013. július 15. 
[22:02] és Magyar Szó, 2013. július 17. 4.

105 Jelenleg Tomislav Nikolic szerb elnök tanácsosa. Telegraf: Bivsi séf srpske diplomatije növi savetnik 
Tomislava Nikolica! [A szerb diplomácia volt főnöke Tomislava Nikolic új tanácsosa!] 
http://www.telegraf.rs/vesti/politika/1062733-bivsi-sef-srpske-diplomatije-novi-savetnik- 
tomislava-nikolica, 2014. május 9.

106 MTI: Mrkic megígérte, törlik a kollektív bűnösségről szóló határozatot. Magyar Szó, 2013. októ
ber 8. 1.

107 Uo.

http://www.magyarszo.com/hu/2013/kozelet/98366/Majdnem-k%C3%A9sz-a-cs%C3%BArogi-
http://www.vajma.info/cikk/
http://www.telegraf.rs/vesti/politika/1062733-bivsi-sef-srpske-diplomatije-novi-savetnik-


alatt. Tény viszont, hogy a korabeli rendeletek hatályon kívül helyezése mindezidá
ig nem történt meg.

Pásztor István, a VMSZ és a vajdasági parlament elnöke Budapesten ugyanakkor azt 
nyilatkozta, hogy „halottak napja előtt megszülethet az a szerbiai kormányrendelet, 
amely megszünteti a csúrogi, mozsori és zsablyai magyarok kollektív bűnösségét”.108 
Az ’56-os magyar forradalom és szabadságharc alkalmából október 23-án a szabadkai 
Jadran színházban mondott ünnepi beszédében Pásztor „megjegyezte, a Vergődő ma
dár ellopásakor109 különös politikai üzenet, hogy még mindig nincs kormányrende
let a kollektív bűnösségen alapuló közigazgatási döntések hatályon kívül helyezéséről”. 
Technikai kérdés, mondják, de a halasztása politikai üzenet -  fogalmazott Pásztor.110 
Felvetődik azonban a kérdés: mit tett Pásztor, a Tartományi Képviselőház és a VMSZ 
elnöki pozíciójából a kollektív bűnösség megszüntetése érdekében?

Valamilyen jogi aktus elítélése és annak hatályon kívül helyezése között óriási a kü
lönbség, illetve mások a jogkövetkezmények. A vitatott rendelet hatályon kívül he
lyezése egyúttal a három falu meghurcolt lakosainak a törvény erejénél fogva való re
habilitálását is jelentené (törvényes rehabilitáció). Ennek pedig az lenne a további kö
vetkezménye, hogy minden elvett ingatlant vissza kellene szolgáltatni a volt tulajdo
nosoknak, vagy kártalanítani kellene azokat, akik még élnek, illetve a leszármazotta- 
ikat. Erről is döntenie kellene most a szerb kormánynak.

Ilyen megvilágításban talán érthetőbb, hogy június óta miért húzódik-halasztódik 
az ominózus rendeletek hatályon kívül helyezése. Lesz-e megoldás? A nemzetközi jog 
szerint a kormányfő és a külügyminiszter nyilatkozata jogilag és erkölcsileg is köte
lezi az országot, amelyet képviselnek. Kíváncsian várjuk most, hogy halottak napjá
ig (november 2.) előkerül-e a Vergődő madár, és hogy a szerb kormány meghozza-e 
a megígért rendeletet. Ezek nélkül pedig kérdésesé válhat a „megbékélési folyamat”.

2013. október 31. A rendőrség vizsgálatot folytat a szabadkai Vergődő madár ellopá
sa ügyében, de egyelőre semmi sem mutat arra, hogy etnikai indíttatású vagy politikai 
hátterű lenne a cselekmény, mondta Ivica Dacic kormányfő a szerb szkupstinában.111

108 Pásztor István szerint már októberben megvalósulhat Mrkic ígérete. Vajdasági Magyar Demokrata 
Párt, HÍRLEVÉL, XI. évf. 229. szám, 2013. október 9.

109 Ismeretlen tettesek ellopták Szabadkán az 1944/45-ös vérengzések emlékére állított Vergődő ma
dár nevű szobrot, a talapzatát pedig megrongálták. Az emlékmű eltűnését október 19-én a Német 
Népi Szövetség elnöke jelentette. Diósi Árpád: Veszélyben a megbékélés. Magyar Szó, 2013. ok
tóber 22. 1. 3.

110 dió: A szabadság napja: Magyar Szó, 2013. október 24. 1 4.
111 Munkacsoport alakult a vergődő madár ellopása ügyében, http://www.vajma.info/cikk/ 

vajdasag/16241 /Munkacsoport-alakul-a-Vergodo-madar-ellopasa-ugyeben.html, 2013. október 
31. [18:34]

http://www.vajma.info/cikk/


2013. november 7. A magyar-szerb megbékélést és a nemrég véget ért észak-ameri
kai körútját nevezte az év két legfontosabb nemzetpolitikai eseményének Ader János 
köztársasági elnök a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XII. ülésének résztvevői előtt 
a Sándor-palotában, ahol csütörtök este fogadáson köszöntötte őket. Az államfő sza
vai szerint előbbivel történelmi sebeket kívántak gyógyítani, míg a másikkal történel
mi adósságot akartak törleszteni.

Emlékeztetett: júniusban a szerb parlament kimondta: a kollektív bűnösség elve 
fenntarthatatlan. Felidézte azt is, hogy Tomislav Nikolic szerb államfővel június 26- 
án közösen emlékeztek meg a vajdasági Csúrogon a második világháború ártatlan 
magyar és szerb áldozatairól. A szerb államfő akkor azt mondta, „a következő generá
ciók válláról le kell venni a múlt terheit, eljött a kölcsönös bocsánatkérés és megbo
csátás ideje” -  emlékeztetett, hozzátéve, ő maga pedig a szerb parlamentben bocsána
tot kért azokért a bűnökért, amelyeket a második világháború idején magyarok kö
vettek el ártatlan szerbek ellen.112
2013. november 24.

Azni a megtisztulásig113
Esőröly kövekrőly szobrokról két piros almáról

Elcsendesedtek emlékhelyeink. Mélyszinti grániton ezüst pikkely, moha, páfrány és virág. Buj
dosó erezet fáradt márványkövekent arany véset, nevek, évszámok, juhar, magányos angyal. 
Magas homlokát hideg eső mossa, alatta ázott avar, apró krizantém. Emlékeink. Felfesle
nek és bőrig áznak szobraink. Ezt írtam a halottak napján készült almás fénykép alá. Azt is, 
hogy: Bronzba öntött, fényes vasemberek és gyászszalagos emlékhelyeink is nyirkos szürkeség
ben. Állnak. Hiszen sehova sem mehetnek, hiszen sehova sem mehetünk őseink emléke nélkül. 
Két fogoly. Két alma a megbicsaklott fejfán, szeretetből fűben, szobormagányban.

Elcsendesedtek emlékhelyeink. Temetőszagú íráshoz semmi kedvem. Gondoltam, 
megírom, nem lesz kegyeletsértő, új emlékhelyünknek szoborpárja késztetett, az eső 
és két alma is egy szerény sírhalmon.

Elcsendesedtek emlékhelyeink. A csúrogi dögtemetőben megtépett ruhában egy 
férfi koravén gyerekkel. Áznak a feszületnek háttal. De nem az őszi esőben fáz
nak. Emberi hiúság nyomja még arcukat, tömjénillatú beszédek, testüket, fonnya
dó virágok. Mért is olyan idegenek? Hiszen azok. Mért csak háttérnek jók emlékező

112 MTI: „Eljött a kölcsönös bocsánatkérés és megbocsátás ideje”. Magyar Szó, 2013. november 9. 4., 
vagy
http://www.magyarszo.com/hu/2152/kulfold_magyarsag/103763/%E2%80%9EElj%C3%B6 
tt-a-k%C3%B61cs%C3%B6n%C3%B6s-bocs%C3%Alnatk%C3%A9r%C3%A9s-%C3%A9s- 
megbocs%C3%Alt%C3%Als-ideje%E2%80%9D.htm, 2013. november 9. [11:00]

113 Magyar Szó, 2013. november 23. 16., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2l67/
hétvégé/104409/%C3%81zni-a-megtisztul%C3%Alsig.htm, 2013. november 24. [14:12]

http://www.magyarszo.com/hu/2152/kulfold_magyarsag/103763/%E2%80%9EElj%C3%B6
http://www.magyarszo.com/hu/2l67/


A csúrogi szobor

beszédekhez? Mért tűnik oly távolinak mögöttük az arc nélküli Krisztus? És mért 
nem elég, fájdalomnak, feloldó, megbocsátó emlékezésnek kőből rakott szélárnyék
ban a drótból és patinás lemezekből állított újkori corpus? Kis kavicsként magányos, 
a falban, árva? Nem elég súlyos, nem elég poétikus a csupasz pléhkrisztus és annak ár
nyéka? Mért nem elég, ha elveszejtett szeretteink arcát mi magunk képzeljük a megfe
szített töviskoronája alá? A kitáguló tér és egy meghitt jel, visszafogottság, esetleg két 
piros alma a feszület előtt, kevés lett volna? Vagy kevés a fájdalom, ha egyedül állunk 
az erős kőből rakott szélárnyékban? Mennyi a kevés és mennyi a sok? Mért nem csak 
a szobrász készíti nappal, amit megálmodott éjjel? Vagy öntés előtt más keze is nyúl a 
szoborba? Égi vagy evilági? Vagy már ez is felcserélődött? Hiszen a tér több mint, ami 
rajta áll. Hiszen mindaz, mit fejben megőriztünk és felépítettünk, évtizedek bizonyít
ják, lerombolhatatlan. Emlék. Csak arcunk és a szobrok színe változik idővel. Mint 
két alma a fűben, jó lenne ülni szobor egyszerűségben. Kidőlt fejfáról piros almaként 
nézni az égre. Vagy színes tintákról álmodva fehér tollal írni a zsolnai kékre. Jó lenne 
így vigyázni őseinkre, és kibékülni a világgal. Hallgatni. Állni. Egymás fogságában.

Elcsendesedtek, velünk maradnak emlékhelyeink, a kövek és koravén szobraink. 
Nincs teljesség egyszerűség nélkül, és nincs egyszerűség alázat nélkül. Ázni kellett vol
na, megtisztulásig.

Léphaji Pál



2013. december 14. Újvidék
A rehabilitálás és a kártérítés gyakorlata114

Szerbiai jogi esetek

Pesevszki Evelyn, a Magyar Szó napilap újságírója a szerbiai rehabilitálási eljárásokkal 
kapcsolatos észrevételeket így összegezte: „A rehabilitációs eljárások kapcsán folyama
tosan arról értesülhettünk, hogy az ügyészségek minden lehetséges jogi eszközt meg
ragadva igyekeznek lassítani vagy akadályozni a folyamatot. A Vajdasági Magyar Szö
vetség (VMSZ) köztársasági parlamenti képviselői az utóbbi néhány hónapban több 
alkalommal is képviselői kérdést intéztek ez ügyben az igazságügyi minisztériumhoz. 
Az illetékes tárca közelmúltban kézbesített válaszából, valamint az abban szereplő 
számadatokból kiderült, hogy a helyzet mégsem olyan kedvezőtlen, mint azt koráb
ban egyesek megkísérelték bemutatni”.115

Varga László, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője a napilapnak elmondta: 
„Nem igaz, hogy az ügyészségek lassítják a rehabilitációs eljárásokat.”116 

Varga beszámolt arról is, hogy értesülései szerint -  a rehabilitációs törvény 2011. 
december 13-án történt hatálybalépésétől számítva -, az újvidéki (564), a szabadkai 
(86) és a zombori (160) Felső Bíróságon átadott 810 rehabilitációs kérelemből 354 
zárult le jogerősen.117

A rehabilitálási kérelmek száma első látásra is nagyon kevésnek tűnik. Másrészt 
megállapítható az ügyek (csiga)lassú kezelése, mivel másfél év alatt még az ügyek fele 
sem „zárult le”. Varga ügyesen elhallgatta azt is, hogy ezek közül hány végződött re
habilitálással és mennyi elutasítással.

114 A Keskenyúton Alapítvány és a hódmezővásárhelyi Emlékpont által, az 1944-45-ös délvidéki ma
gyarirtás 69. évfordulója alkalmából a Délvidéki magyar golgota -  Lehetőségek és kérdések a ma
gyar-szerb kapcsolatokban című, Hódmezővásárhelyen 2013. december 14-én megtartott konfe
renciára készített írás. http://www.keskenyut.hu/page/234/art/944/akt/0/html/2013-12-l4.html 
Lásd még ezeket az írásaimat is: Varga és a rehabilitálás. Gyakorlati esetek (1.): http://www.delhir. 
com/delvidek/magyarsag-koezelet/11971 -varga-es-a-rehabilitalas-gyakorlati-esetek-1,
2013. augusztus 04. [20:00]; (2.): http://www.delhir.eom/delvidek/magyarsag-koezelet/l 1983- 
varga-es-a-rehabilitalas-gyakorlati-esetek-2, 2013. augusztus 06. [12:00]; (3.): http://www.delhir. 
com/delvidek/magyarsag-koezelet/12024-varga-es-a-rehabilitalas-gyakorlati-esetek-3, 2013. au
gusztus 07. [12:00]; (4.): http://www.delhir.com/delvidek/magyarsag-koezelet/12038-varga-es- 
a-rehabilitalas-gyakorlati-esetek-4, 2013. augusztus 08. [12:00] és (3.): http://www.delhir.com/ 
delvidek/magyarsag-koezelet/12370-varga-es-a-rehabilitalas-gyakorlati-esetek-3, 2013. augusztus
14. [10:38]

115 Pesevszki Evelyn: Megcáfolt állítások. Magyar Szó, 2013. május 9. 1. és 5.
116 Uo.
117 Uo. A rehabilitálási törvény alapján -  2006-tól és 2012. augusztus végéig -  a bíróságok mintegy 

2000 rehabilitálási végzést hoztak, habár a nem hivatalos adatok alapján, Szerbiában 1945 és 1985 
között mintegy 50 000 politikai elítél és büntetett volt -  közölte a Danas c. belgrádi napilap. M. 
D. Milikic: Dósad rehabilitovano 2.000 nevino osudenih [Eddig 2000 ártatlanul elítéltet rehabili
táltak]. Danas, 2012. augusztus 27. 5.
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Nyilatkozatában Varga emlékeztetett, hogy „a rehabilitációs törvény kétféle rehabi
litációs eljárást irányoz elő: az egyik az úgynevezett törvényi rehabilitáció — az eljárási 
szabályok szerint ez jóval egyszerűbb a másik pedig a bírói (helyesen bírósági -  B. 
A.) rehabilitáció -  ez a bonyolultabb”.

-  A törvény az egyszerűsített eljárásoknál lehetővé teszi, hogy az ügyészség ellent 
mondjon a rehabilitációs kérelemnek -  mondta Varga. A gyakorlat viszont azt mutat
ja, hogy a két eljárás között szinte semmilyen különbség nincsen, mivel bíróság min
den ügyben kikéri az ügyészség véleményét és annak képviselője jelen van a tárgyaláson.

A korábbi (2006. évi) rehabilitálási törvény nem látta elő az ügyészség szerepét az eljá
rásban és ilyen szempontból az egyszerűbb volt. (Nincsen tudomásom arról, hogy bárki 
is adatokat közölt volna arról, hány rehabilitálási eljárás folyt a 2006. évi törvény alap
ján, hányán lettek rehabilitálva és hányán elutasítva, a magyarok közül is. Pedig ezzel is 
el kellene számolni.) Az igazság az, hogy a rehabilitálási eljárások hosszadalmasak, kö
rülményesek, lelkileg is megviselik a kérelmezőket és a kimenetelük sok esetben bizony
talan, illetve sikertelen. Amennyiben megtörténik a rehabilitálás, a rehabilitált és a tör
vényben meghatározott más személyeknek joguk van -  a törvény 3. szakasza értelmé
ben -  a külön nyugdíjévek elismerésére, havi pénzjuttatásra (külön pótlékra), az egész
ségvédelemre és az egészségbiztosításból eredő más jogokra, az elkobzott vagy elvett va
gyon visszaszármaztatására, illetve az ezzel a vagyonnal kapcsolatos kártalanításra, vala
mint az anyagi és nem anyagi természetű, un. rehabilitációs kártalanításra.

Ezeknek a jogoknak a megvalósítása is sok -  nemritkán leküzdhetetlen — akadályba 
ütközik. A gyakorlat az állításokkal szemben azt mutatja, hogy nem csak az ügyészségek, 
hanem a többi hatósági szerv is igyekszik gátolni nem csak a rehabilitálási, de a vagyon- 
visszaszármaztatási eljárásokat is. Varga tagadja ugyan, de elképzelhető, hogy mégis „lé
tezik valamiféle köztársasági ügyészségi szintű utasítás, hogy ezekben az ügyekben min
denféleképpen ellent kell mondania vagy fellebbeznie az ügyészségeknek”. (Mint ahogy 
tagadják annak az állítólagos belső közigazgatási utasításnak a létezését is, miszerint az 
eljárásokban mindenhol a cirill betűs írásmódot kell alkalmazni.)

Hogyan néz ki a rehabilitálás a gyakorlatban?
Példa:
A zombori Felső Bíróságnál 2012. február 24-én kérelmeztük Sz. A., néhai jómódú 

zombori kereskedő rehabilitálását, akit a partizánok 1944 őszén letartóztattak, majd 
„háborús bűnösként” kivégeztek. A család összes vagyonát elkobozták. Az eset kuri
ózuma, hogy a kivégzést a katonai bíróság állítólagos ítélete alapján hajtották végre, 
miközben sem az ítéletet, sem az ítélkezésre vonatkozó bírósági anyagot „a Katonai 
Levéltárban nem találják”.

Ez a tény már önmagában is elegendő lett volna a kivégzett rehabilitálására, mi
vel a rehabilitálási törvény 1. szakasza -  még a nem jogász képzettségűek számára



is -  egyértelműen fogalmaz: rehabilitálni kell azokat a személyeket, akiket „ezen tör
vény életbelépéséig politikai, vallási, nemzeti vagy ideológiai okokból Szerb Köztársa
ság területén, bírósági vagy adminisztratív határozat nélkül megfosztottak az életük
től, szabadságuktól vagy más jogaiktól”.

A zombori Felsőfokú Ügyészség „alaptalannak” minősítette a rehabilitálási kérel
met, hivatkozva a nem létező bírósági ítéletre, amely állítólag jogalapul szolgált arra, 
hogy a néhai zombori kereskedőt „háborús bűnösként” kivégezzék. Az ilyen ítélet 
miatt -  tette hozzá az ügyészség -  „nincs joga a rehabilitálásra”. Talán amiatt is, hogy 
ha rehabilitálják, „vissza kell adni a vagyonát” is?

Az elsőfokú bíróság, figyelembe véve az ügyészség ellenkezését, a 2012. július 17-i 
végzésével elutasította a rehabilitálást. (Itt feltehető az a kérdés is, hogy Szerbiában 
mennyire függetlenek a bíróságok az ügyészségektől és a többi hatalmi szervtől?)

Az elutasító végzés elleni fellebbezést az újvidéki Fellebbviteli Bíróság 2012. ok
tóber 9-én elfogadta és az ügyet új eljárás lefolytatására visszautalta a zombori bíró
ságnak.

Annak ellenére, hogy az új eljárás során sem került elő a halálos ítélet, de más, a ki
végzettet terhelő dokumentum sem, az ügyészség az új eljárásban- mégis „teljes egé
szében megmaradt a korábbi ellenkezés mellett és nem kívánt ahhoz semmit hozzá
tenni”.

Végül, a zombori Felső Bíróság -  a 2013. július 19-i fő tárgyaláson -  végzést hozott, 
amellyel rehabilitálta az 1889. február 25-én született Sz. A-t, megállapítva, hogy „sé
rültek a jogai, mivel bírósági ítélet nélkül kivégezték, és hogy a sérelem jogkövetkez
ményei hatályukat veszítik”.

Az ügyészség ellenkezése miatt, a rehabilitálási eljárás csaknem 17 hónapig tartott.

Példa:
D. K., néhai újvidéki lakos rehabilitálási eljárását 2012. május 22-én kezdeményez

te leánya az újvidéki Felső Bíróságnál.
Az Újvidéken kivégzett D. K. -  időközben elhunyt -  házastársának elmondása sze

rint, férjét a Népfelszabadító Hadsereg két katonája 1944. november 1-jén éjjel 1 
órakor elvezette a folyamőrség laktanyájába. A hideg napokként ismert 1942. évi ma
gyar razzia megtorlásának vészterhes napjait túlélt Varga György elmondása szerint 
a laktanya udvarán „lehettek összesen vagy ezren”. Innen az embereket -  köztük D. 
K-t -  „a Sangaj városrészbe, a Danubius malom környékére hajtották. Ott végeztek 
mindannyiukkal”.118 Az újvidéki Felsőfokú Ügyészség ellenezte D. K. a rehabilitálá
sát, mivel „nincsen bizonyíték arra, hogy D. K-t kivégezték”,

A bíróság, az ügyészség álláspontja ellenére, a 2013. szeptember 9-i főtárgyalás után

118 Habram Károly: Az utolsó élő tanú. Családi Kör, 2005. szeptember 15. 20.



hozott végzéssel rehabilitálta D. K-t. Megállapította, hogy „nemzetiségi alapon, bí
rósági ítélet vagy közigazgatási határozat nélkül kivégezték”, valamint hogy „ennek a 
jogellenes cselekménynek a jogi következményei hatályukat veszítik”.

Az ügyben eljáró ügyészség -  2013. november 21-i keltezéssel -  fellebbezett az el
sőfokú végzés ellen. A fellebbezésben az ügyészség elmondja: „Nem világos, hogy az 
elsőfokú bíróság minek alapján állapította meg D. K. kivégzésének tényét, miután a 
családi házától elhurcolták”. Az, hogy „a felszabadulás után a katonáink elvitték, és 
hogy a mai napig nem tért vissza és nem jelentkezett, még nem jelenti azt, hogy ki
végezték” olvasható a fellebbezésben.

Lassítja az ügyészség az eljárást, vagy nem?
Vontatottan halad és számos akadályba ütközik a vagyon-visszaszármaztatási kérel

mek átadása is. Sok esetben szinte a lehetetlennel egyenlő a szükséges levéltári, ka
taszteri és egyéb dokumentumok beszerzése, amelyek nélkülözhetetlenek az eljárás
ban.
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Példa:
H. V. családjának a palánkai községben lévő dunabökényi (most: Mladenovo) ingat

lan és ingó vagyonát -  miután 1945. március 25-én kiürítették a főként németek által 
lakott falut -  állítólag államosították. A Vajdasági Levéltár kérésünkre azt a választ adta, 
hogy az 1945-1952. évi anyagban az elvétellel kapcsolatban „nincsenek adatok”, és 
hogy forduljunk az újvidéki Városi Levéltárhoz. Itt sem jártunk azonban több sikerrel.

Mivel az érintettnek megvan az akkor Bukinnak nevezett helység alaprajza, az ut
cák és a parcellák bejegyzésével, valamint az egykori családi házuk megjelölésével, 
megküldtük azt a palánkai kataszteri hivatalnak. Kértük, hogy a volt tulajdonosok 
neve és a korábbi telekkönyvi betétek száma alapján (amit szintén megadtunk) adják 
ki az ingatlanok telekkönyvi kivonatát, amelyen szerepelni kellene annak az adatnak 
is, hogy milyen alapon történt az elvétel. Erre azért van szükség, mert konfiskálás ese
tén el kell indítani a volt tulajdonosok rehabilitálásának eljárását, illetve egyéb eljá
rást indítani az elvétel jogcímének megsemmisítése miatt.

A palánkai hivataltól a következő választ kaptuk: ,Ahhoz, hogy H. V. kérelme alap
ján el lehessen végezni az azonosítást, szükséges megküldeni a vagyon elvételéről szóló 
végzést, illetve a kérvényen feltüntetni a kataszteri parcellák számát, a beírt területtel és 
a kataszteri község feltüntetésével (régi állás).” (A válaszlevelet lásd az előző oldalon?.)

Ennek a követelésnek egyszerűen lehetetlen eleget tenni, mivel a károsult szülei 
a vagyon elvételéről nemhogy semmilyen határozatot nem kaptak, hanem örültek, 
hogy menekülésükkel egyáltalán meg tudták menteni a puszta életüket.

A hivatal a megadott adatok alapján — amennyiben rendelkezik a régi telekkönyvi be
tétekkel, márpedig rendelkeznie kell, hacsak a háborúban nem semmisült meg -  rövid 
idő alatt megtalálhatta volna a kért adatokat és kiadhatta volna a szükséges telekkönyvi 
kivonatot, illetve a régi és az új parcellákat azonosító iratot. A korabeli telekkönyvi ki
vonatok kiadására vonatkozó kérésünket pedig egyszerűen elhallgatta. Ezek alapján le
hetne visszakövetelni az elvett vagyont. A hivatal viszont ezek kiadására nem mutatott 
hajlandóságot. Visszakapja-e H. V. az elvett vagyont? Hány ilyen eset van még?

Varga László VMSZ-es képviselő nyilatkozatában nem mondta, de a riporter sem 
kérdezte arról, hogyan valósítják meg a rehabilitált személyek a rehabilitálási törvény
ből eredő jogaikat. A rehabilitálás -  legyen az törvényi vagy bírósági -  alapján a re
habilitált személyeknek, az elvett vagyon-visszakövetelése mellett egyéb törvény adta 
jogaik is vannak, mint a külön nyugdíjévek elismerése, havi pénzjuttatás (külön pót
lék), egészségvédelmi és egészségbiztosítási jogok, valamint az anyagi és nem anyagi 
természetű, ún. rehabilitációs kártalanítás (3. szakasz). Ezeknek a jogoknak a megva
lósítása is sok — nemritkán leküzdhetetlen -  akadályba ütközik. A gyakorlatban nin
csen tudomásom arról, hogy -  a rehabilitációs törvény 2011. december 5-i elfogadá
sa óta a szerb parlamentben -  bárki is a vajdasági magyarok közül, de egyébként is ér
vényesítette volna ezek közül a jogok közül valamelyiket.



Példa:
Amíg a korábbi (2006) évi rehabilitálási törvény volt hatályban, az újvidéki Fel- 

lebbviteli Bíróság -  az alperes Szerbia fellebbezése alapján -  megváltoztatta az ugyan
csak újvidéki (akkor) Községi Bíróság ítéletét és az újvidéki M. L. kártérítési kerese
tét elutasította.

Az első fokú bíróság a Kopár-szigetet (Goli otok) megjárt felperesnek, az ott elszen
vedett testi és lelki sérelmek, valamint fájdalmak, tekintélye, becsülete, illetve szemé
lyi jogainak és szabadságainak sérelme miatt, nem vagyoni kártérítésként kétmillió 
százezer dinárt ítélt meg. A Fellebbviteli Bíróság határozatában arra hivatkozott, hogy 
a kereset „idő előtt lett benyújtva, tekintettel arra, hogy a rehabilitáció akkor képez 
majd alapot a kártérítésre, amikor meghozzák az erről szóló külön törvényt”. így ítélt 
a Fellebbviteli Bíróság, annak ellenére, hogy az (akkor is) hatályos Kötelmi törvény 
az ilyen nemű kártérítéssel kapcsolatban világos rendelkezéseket tartalmaz, az új re
habilitálási törvény pedig még a láthatáron sem volt.

Az 1914-ben születet felperes az új rehabilitálási törvény meghozatalát már nem 
érte meg. Tekintettel arra, hogy itt személyhez kötött jogról van szó, amire az örökö
sök már nem tarthatnak igényt, az ügy ezzel (kárpótlás nélkül) le is zárult.

A Kopár-sziget (nagyjából 16 ezer politikai rabja közül) 2007-ben rehabilitált 15 
volt politikai elítéltjének kárpótlására Szerbia egyébkén 13,7 millió dinárt különí
tett el. Habár a Rehabilitálási Bizottsághoz 190 követelés érkezett, határozatot a tes
tület csak 15 volt fogoly esetében hozott.119 Az egykori rabok némelyike bejelentette: 
az elszenvedettekhez viszonyítva nem tartják igazságosnak a napi kilencdolláros kár
térítést, ezért a strasbourgi Nemzetközi Emberi Jogok Bíróságán tervezik beperelni a 
szerb államot -  közölte a Tanjug hírügynökség.120

A belgrádi Danas c. napilap írása121 szerint a fővárosi I. Alapfokú Bíróság hozta meg 
az első kárpódási ítéletet, mégpedig Mujo Vatres zepai (most Szarajevóban élő) bosnyák 
nemzetiségű ügyében, aki 1995-ben megjárta a szerbiai Sljivovica és a Mitrovo Polje tá
bort. A bíróság -  az USA-ban is gyógykezelt Vatresnak -  az elszenvedett sérelmek miatt 
500 000 dinárt ítélt meg. (A lap arról nem tudósított, hogy az ítélet jogerős-e vagy sem.)

Példa:
A zsablyai születésű, járeki tábort megjárt adai N. E-t és családjának tagjait 2010- 

ben rehabilitálta az újvidéki Felső Bíróság. A rehabilitálási eljárás megviselte lelki vilá
gát. Ismerve M. L. kárpótlási ügyét is, N. E., nem vállalta az újabb bírósági eljárással

119 Lásd a Danasban megjelent írást, a 123-as jegyzetben.
120 Tanjug: Napi kilenc dollár kártérítés a Goli otokon elszenvedettekért. Magyar Szó, 2012. július 

27., 3.
121 M. D. Milikic: Za zatocenje u logoru u Srbiji 300.000 dinara [Ötszázezer dinár a szerbiai táborban 

való fogságért]. Danas, 2013. január 19. 4.



járó érzelmi megrázkódtatásokat. így, kárpótlási eljárást -  ismereteim szerint -  nem 
is indított. Annak ellenére, hogy joga lett volna nem csak az őt ért, de a szüleit és a fi
vérét ért sérelmek utáni anyagi kárpótlásra is.

A bírósági adatok alapján ki kellene kutatni, hogy Vajdaságban a rehabilitálás után 
hány esetben indult kártérítési eljárás? Amikor Varga nyilatkozata után a Magyar Szó 
egyik újságírójának felkínáltam a rehabilitálással kapcsolatos dokumentációt, azt vá
laszolta, hogy majd „megkérdezi a szerkesztőt”. Ügy látszik a „szerkesztőt” ez a téma 
nem érdekelte, vagy meg sem kérdezte, mivel a riporter a mai napig nem jelentkezett. 
Egy másik, TV-nek dolgozó újságíró javaslatomra, hogy írjon a témáról, azt válaszol
ta, hogy „jön majd a jövő héten”, csak éppen nem mondta, hogy melyiken.

Mint látjuk ez sem a VMSZ-t és képviselőit, sem a magyar médiát nem izgatja kü
lönösebben. Fontos, hogy a törvényt a szerb parlament elfogadta, amit aztán a VMSZ 
elnöke „a magyar érdekérvényesítés”, a magyar külügyminisztérium államtitkára pedig 
egyenesen „a magyar diplomácia egyik legjelentősebb sikerérének” 122 nevezett.

Hogyan (nem) érvényesíthetik a rehabilitált személyek a rehabilitálási törvényből 
eredő jogaikat?

Példa:
Néhai Mérey István zombori nyerges- és szíjgyártó mester ügyében, akit 1944-ben 

a partizánok elhurcoltak majd kivégeztek, történt meg az első rehabilitálás a vajdasá
gi magyarok körében, a zombori (akkor) Kerületi Bíróság, a Reh. 7/07 számú, 2007. 
december 4-én keltezett határozatával.123

Zagyva Emma, az áldozat most nyolcvanéves lánya -  ismereteim szerint eddig sem 
az elkobzott vagyont nem kapta vissza, de a kárpótlási törvény alapján más jogait 
sem tudta érvényesíteni. A szerb állam megfellebbezte a pozitív ítéletet -  amelyben 
a zombori bíróság 730 ezer dinár fájdalomdíjat ítélt Zagyva Emmának -, arra hivat
kozva, hogy „a kereset 2010-ben, túl korán lett beadva”! A fellebbviteli bíróság pedig 
Újvidéken mintegy 20 hónapja nem hoz ítéletet, a bizottság Belgrádban pedig csak
nem egy éve szintén hallgat, többszörösen átlépve a 90 napos válaszadási határidőt!” 
írja Zagyva Emma fia, illetve az unoka Tibor.124

122 Bozóki Antal: Újabb „siker”?
http://www.vajma.info/cikk/olvasok/65/Ujabb-8222siker8221.html, 2011. december 6. [21:53], 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, IX. évf. 274. szám, 2011. december 7. és Civitas 
Europica Centrális (CEC):
Kisebbségi Sajtófókusz, 2011. december 8.

123 Fekete J. József: Nem feledkezhetünk meg egymásról. Magyar Szó, 2012. július 21., 14.; K-k: Holt
tá nyilvánítás. Magyar Szó, 2012. augusztus 23. 4. és Kabók Erika: Szenvedés-e apa nélkül felnő
ni? Magyar Szó, 2012. augusztus 25. 18.
124 Zagyva Tibor: A valódi tabu. http://www.vajma.info/cikk/olvasok/138/A-valodi-tabu.html,
2013. július
15. [22:04]

http://www.vajma.info/cikk/olvasok/65/Ujabb-8222siker8221.html
http://www.vajma.info/cikk/olvasok/138/A-valodi-tabu.html


Példa:
Az újvidéki Sz. Piroska kárpódási ügye a minisztériumi utasítások hiányában tel

jesen zsákutcába jutott. Piroskát és három elhunyt családtagját -  szüleit és nagyany
ját -  az újvidéki Felső Bíróság 2011. február 22-én rehabilitálta. A bírósági döntés 
elismerte, hogy Piroskáék politikai-ideológiai üldözés és erőszak áldozatai voltak, s 
hogy a családot minden ok nélkül kezelték háborús bűnösként, 1945 januárjának vé
gén hurcolták Csúrogról a járeki táborba.
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1 0 7 /2 0 0 9  h  1 0 1 /2 0 1 0  )  h  HJiaHa 4 5 . CTaB 1. CTaiyra PcnyfwiHHKor forrna 3a neioifjcKO h  
HHBajiKQCKO ocnrypaibe ( »  CayxőeHH t ju c h m k  PC «  6poj 3 1 /2 0 0 8  h  3 7 /0 8  ), no 3axteBy

HacraBJU ce nocrynaK npcKHHyr 3ajcjtyHKOM 6poj: 37-4-132328-181.10 oa 
05.02.2013. roAHHe

OflOai^yjc ce s á r r a  IM B m i^ H |p o l)e H e  29.12.1941. toahhc H3 Hosor CaAa oa
12.04.2012. roAHHe h ypremoga oa 28.12.2012. roAHHe 3Öor CTBapne HCHaAACJKHOcm

flaHa 1 1 .0 4 .2 0 1 2 .  roAHHe Ceicpe»t> ÜMppuiica noAHCJia je  3axTCB 3a npioHafiaite noceŐHor 
neH3HjcKor cTaaca h mccohhc HOBMane HaKHaAe y CMHCJiy HJiaHa 22 3aKOHa o pexaÖHJDrrauHjH.

YpremogoM o a  2 7 .1 2 .2 0 1 2 .  to a h h c  3axraaAa je AOHomeibe oAJiyxe o 3axTCBy o a
1 1 .0 4 .2 0 1 2 .  roAHHe

3axA>yMKOM 6 p o j:  3 7 - 4 - 1 3 2 3 2 8 - 1 8 1 .1 0  o a  0 5 .0 2 .2 0 13.roA K H e n o c ry n a K  j e  npcKHHyT a o k  ce  
h o  p e i m  npeTxoAHO m r r a a e  A o c ra B A ta iu  oATOBopa h b w k m h o t m n n icT p acT B a.

rioAHecKoiá oa 25.07.201 3 .roAHHe HMCHoaaHa je  aarraajia  » ce nocrynaK H acraB H  paAH 
AQHomefta oAroBap^jybcr pemeiha.

Kaxo OApeA&uia 3woHa o p«xaŐHJiKram^H("Cjiyx6eHM raacHHK PC" 6poj 92/11) h 
OApenOaxa 3aicoHa o neranjcKOM h  HHBaAHACKOM ocKrypany("CAyx6eHH rjiacHHK PC" öpoj 
34/2003, 64/04-OAJiyKa YC, 84/04-Ap. bbkoh, 85/2005, 5/2009, 107/2009 h  101/2010 ) hhjc 
nponncaHa cnapHa haabcxhoct sa pemaBaibc no sax ray  3a npicntaBatfae noceŐHor neioHjcKor 
craaca K3 nnana 22. 3aK0Ha o pexaÖHAirramrjH, to  ce OAnynyjc Kao y AHcnoaKiray 3axJi»yHKa, y 
cmcAy MABHa 17 h 56 craB 4 3aKOua o onmreM ynpaBHOM nocryracy(uCAyx6eHH a h c t  CPJ **, 
6poj33/97, h 31 / 01 h “Cny*6«HHrnacHwcPC w, 6poj30/2010).

IIpoTHB osor 3aKH>yMKa Ha ocHOBy HJiaHa 212 3axoHa o onnrrcM ynpaBHOM nocTynxy uoxe 
ce iqjaBKiH xan6a PenyfűnracoM <J>OHAy 3a neKugcxo h hmbbahacko ocHiypaibe -  4 hpckuhjm y 
Boorpafly y poxy oa 15 ABHa oa ABHb np^jeua MKJbyMKa.

X C aró a  c e  H en ocpeA H o n p e A a je  OBoj O tu n tja jiH  ith cm ch o  h a h  ycneH O  Ha 3 a n H C H i g ^ * M ü 0  . 
nyren nőmre n p e n o p y H c a o .
3aKJby«iaK c e  APCTaBJBa:

HCTop 4>HAHjaAe a o h o c h :

3 A K J B Y H A K

O E P A 3 J I O X E & E

1.



2012. április elején a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap (PIO) tar
tományi fiókszervezetéhez fordultunk, azzal a szándékkal, hogy Piroska számára a re- 
habilitálási törvény egyik előírásával összhangban elismerje a külön szolgálati időt és 
a törvényben szereplő havi pénzbeli térítést. Az alaptól az a válasz érkezett, hogy egy
előre még nem tudnak eljárni az ügyben, mert nem kaptak arra utasítást a köztársasá
gi foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztériumtól. Az alap nyugdíj- és rokkantbiz
tosítási szektorának az igazgatója azt nyilatkozta sajtónak, hogy, „ennek a hivatalnak 
meg van kötve a keze mindaddig, amíg az ügy procedurális bonyolításával kapcsola
tos köztársasági instrukciók meg nem érkeznek. Ezek hiányában sem pozitív, sem ne
gatív döntést nem hozhatnak.”125

/

I
FMyflünucaCpteJ«

MHHHCTAPCTBO ÜPAflAE H APKABHE VT1PABE 
Epqj: 703-0&43QI2612>13-01 

JÜtym 16.1220IX runuM 
S t i r p n

rocnol)a*M

riourroBaHa,

MmtucTapcTBy npaBAe m ApacaBiie ynpaBc, noAHejm ere mxTeB 3a pcxaŐHjniTamioiio 
oőeurreheibe h y 3axTeBy HaBcan ah je  peuieibeM Bnajcr cy ja  y p p B B B *  Pex. 6p J B 9  oa f i .

roAMHe, pexaőtuiHTOBaH caAa nox. ■ ■ ■ ■ ■ ■ I  h ja  no ochobv 
pcxaŐHüHTUoije doahocktc 3axTeB 3a pexaőiiAHTauHOHO oőeurreheibe, xao ibcroBa hepxa.

OöaBenrraBaMO Bac Aa je KoMUCHja aa pexaŐHjiHTariHOHo oőeuiTeheiLe pa3M0TpnAa raxreB 3a  pexaőmurraiuiOHO oőeurreheibe ii lOBpuiana yawA y pewcibe o pcxaönanramijii 
BHmer cyaa y Pex. 6p J M  oa ■ ■ ! ■ ■ ■ ■  roAime.

KoMHcnja 3a pexaŐHAHTauHOho oőeurreheibe je  oueHMJia Aa Mowe npejuiowniTii im ioc  
o a  300.000,00 AHHapa, Ha HMe pexaŐHAHTauiioiior oőeurrehciba u t o  Ha iimc iioKiiane 
HCMarcpHjaaHe urrere 3a AymeBHe őoAOBe xo je  ctc nperpncjra 3őor cMpro, cBor oua, cajra hók.

y  npiuory arra AOcra&ibaMo BaM npeAAor cnopaayMa o pcxaőiiAHTamioHOM 
oőenrreheiby, y  HempH npaMcpica.

Ykojihko ctc carnacaHH ca npeAAoroM cnopaaywa, noTpeŐHO je Aa noTmiuicre caa 
HCTHpu apHMepxa cnopaayMa h Bpanrre MmiHCTapcTBy paAH Hcnuare, ca npnno3HMa:

- noTapaa őauKe Kao aok«3 o uoceaoBatby T«K7her paiyiia  ca KomijoM Kapnme 
TeKyher paiyHa;

• $oTOKomija juxH t icapTc.
Ykojihko Bam uyHOMohHKK norriHcyje caopaayM h hobhbhh hshoc iubcach v 

cnopaaywy ce yiuiahyje Ha pa<iyH Bauicr nyHOMohmnca, noTpeŐHo je y npHAory cnopaiy.Ma

- nyHOMohje sa noTnHCHBaa>e cnopaiyM a u np»ije»i iiosua oaepciio koa iiaoicviíiioi 

cyaa (y nyHOMohjy HaBecm őpoj npcAMeTa MiiuiicrapcTBa, HOBsami hiiioc KojH

ct yiuiahyje, icao h 6 poj p aiyH a  h u u b b  őaune na Koju ip e ö a  inBpuiiiTH y o n a iy) ii
-  j^OTOKODHjy JIHHHC KBpTC IiyHOMO&HllKa.
llpeAnaaceMO Aa y poxy oa 15 abhb oa Aana npHjeMa npeonora cnopa3>'Ma, oőaBccTiiTc 

MHHHCTapcTBo, Aa jih ere carnacHH ca hcthm.

|^[ihío.iiih

125 Virág Árpád: Rehabilitálás -  elméletben. Magyar Szó, 2013. február 25., 4.



Sz. Piroska ügyében az eljárást a 2013. február 5-i záradékkal felfüggesztették, 
„amíg nem oldódik meg az előzetes kérdés, vagyis az illetékes minisztérium válaszá
nak megérkezéséig”.

2013. július 27-én -  tekintettel, hogy válaszra csaknem hat hónap után sem került 
sor -  kértem a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap tartományi fiókszervezetétől az 
eljárás folytatását és a határozat meghozatalát. A fiókszervezettől -  2013. augusztus 
1-jei keltezéssel -  a képen is látható záradék érkezett: A fiókszervezet folytatta a meg
szakított eljárást és „tárgyi illetékesség hiányában elvetette Sz. Piroska 2012. április 
12-i kérelmét és a 2012. december 28-i sürgetést”.

Az indoklásban ezzel kapcsolatban az áll, hogy „a Rehabilitálási Törvény és Nyug
díj- valamint Rokkantbiztosítási törvény nem rendezik arról, hogy a rehabilitálási 
törvény 22. szakaszában meghatározott külön szolgálati évekkel kapcsolatban melyik 
szerv illetékes a döntéshozatalra, mi alapján lett meghozva a rendelkező részben levő 
döntés”. A záradék ellen persze fellebbezni lehet, aminek a kimenetele -  nagy valószí
nűséggel -  hasonlóan fejeződött volna be, mivel a jogi helyzet valóban ilyen. Ez vol
taképp azt jelenti, hogy hiába fogadták el a rehabilitációról szóló törvényt, hasonló 
esetekben senki sem tudja érvényesíteni a jogait, hiszen továbbra is hiányoznak a jog
szabály végrehajtásához szükséges minisztériumi utasítások. Na, már most, egyrészről 
adva vannak a VMSZ parlamenti képviselői, akik azt állítják, hogy a hatóságok nem 
lassítják a rehabilitálási eljárásokat, másrészről pedig az érintettek nem tudják érvé
nyesíteni a törvényből eredő jogaikat.

Mit tegyen az a vajdasági magyar rehabilitált, kihez forduljon, ha még azok is, akik 
az érdekeit kellene, hogy képviseljék, a hatalom szekerét tolják? A magyar nyelvű saj
tó pedig ehhez asszisztál. Hogyan is állunk akkor a rehabilitálással és a vagyon-vis- 
szaszármaztatással? Miért kapják a képviselők a fizetést? Sz. Piroska ügyében füg
gőben van a pénzügyi kárpótlási kérelem sorsa is, melynek átadására a törvény sze
rint ugyancsak joga van a sértettnek. Mivel a tavaly áprilisban benyújtott kárpótlá
si igényt válaszra sem méltatta a kérdéssel foglalkozó bizottság, a törvény szerint per
re kellett vinni az ügyet.

A 2013. május 14-én tartott bírósági tárgyaláson az alperes Igazságügy-miniszté
rium képviselője meg sem jelent. A Köztársasági Vagyonjogi Ügyészség 2013. július 
7-i, a keresetre adott válaszában azt írja, hogy a rehabilitálási törvény a táborban „ál
éit lelki fájdalom és félelem, alapján való kárpótlást nem látja elő, de úgyszintén a Kö
telmi Törvény rendelkezései sem”.

„A felperes hivatkozása ennek a törvénynek az egyes rendelkezéseire teljesen alap
talan és ellenkezik az anyagi jogszabályokkal” olvasható Szerbia Vagyonjogi Ügyész
sége válaszában. Ebből azt lehet kiolvasni, hogy szándékában sem áll a rehabilitációs 
kárpótlás fizetése, annak ellenére, hogy törvény 3. szakasz így fogalmaz: „A rehabili
tált személy és ennek a törvénynek a 7. szakasza 5) pontjában leírt személy jogosult a



szabadságvesztés miatt elszenvedett lelki sérelmekért nem vagyoni kár utáni kárpót
lásra, összhangban a kötelmi viszonyokat rendező törvénnyel.”

Most akkor milyen jogokat is biztosít a rehabilitálási törvény azoknak a szemé
lyeknek, akiket politikai, vallási, nemzeti vagy ideológiai okokból megfosztottak az 
életüktől, szabadságuktól vagy más jogaiktól? Igazat mond-e Varga László képvise
lő, amikor azt állítja: „Nem igaz, hogy az ügyészségek lassítják a rehabilitációs eljá
rásokat”? (Érdekes módon a VMSZ képviselői többnyire az állam ügyvédei szerepé
ben nyilatkoznak, amikor a vajdasági magyarok érdekvédelméről van szó. Még olyan 
esetekben is, amikor erre semmilyen szükség sem alap nincsen. Kit képviselnek tu
lajdonképpen?)

*  *  *

Milyenek tehát -  a hét példa alapján -  az eddigi tapasztalatok a rehabilitációról, az 
elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról? Egyszóval értékelve: rosz- 
szak. Miért? Mert mindkét eljárás -  a vagyon visszakövetelési és rehabilitálási eljárás 
is túlságosan bonyolult és a sértettek sok esetben leküzdhetetlen akadályokba ütköz
nek, amit -  nem csak az ügyészségek, de a többi állami szerv is -  csak fokoz. Ez mi
att sokan már a kezdet kezdetén elállnak az eljárások beindításától.

Nincsen tudomásom arról, hogy a vajdasági magyarok közül a két törvény megho
zatalától számított több mint másfél év alatt bárki is visszakapta volna elvett vagy el
kobzott vagyonát, illetve bármilyen más jogát is megvalósíthatta volna. Ügy tűnik, 
Szerbiában a kárvallottak jogait a törvények biztosítják ugyan, a gyakorlatban viszont 
ebből vajmi kevés, vagy éppenséggel semmi sem valósul meg.126

126 A restitúciós ügynökség [Agencija za restituciju] 2013. július 15-i adatai szerint, Szerbiában eddig 
1142 üzlethelyiséget, épületet és lakást adtak vissza a volt tulajdonosoknak. Kúlán 1-et, Újvidéken 
89-et, Szabadkán 16-ot, Szenttamáson 2-őt, Zentán 2-őt, Nagybecskereken 3-at, Nagykikindán 
1-et, Sremska Mitrovicán 9-et, Adán 3-at, Zsablyán 2-őt, Kevevárán 1-et, Óbecsén 1-et, Topolyán 
4-et, Magyarkanizsán 2-őt, Bácspetrőcön 1-et, Antalfalván 1-et és Magyarcsernyén 1-et, vagyis 
Vajdaság területén összesen 139-et.
http://w w w .restitucija .gov.rs/slike/vesti/! 3 .0 7 .2 0 1 3 .% 20P odaci% 20o% 20broju% 20 
vracenih%20poslovnih%20prostora,%20zgrada%20i%20stanova_latinica.pdf 
„A Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség az elvett termőföldek visszaszármaztatásáról a múlt hé
ten -  18 hónappal az után hogy meghirdette az elvett vagyon visszaigénylésére vonatkozó felhí
vást -  hozta meg az első végzéseket, amelyeket az ügynökség igazgatója, Strahinja Sekulic szemé
lyesen adott át Óbecsén.” fero: Visszakerültek az első evett termőföldek az örökösökhöz. Magyar 
Szó, 2013. augusztus 14. 1. és 5.
„Az ingóságok közül visszaadásra került egy művészi festmény.” 
http://www.restitucija.gov.rs/latinica/direkcija-za-restituciju.php
Dolinsky Gábor püspökhelyettes adatai szerint „a szerb pravoszláv egyház eddig 26 ezer hektár ter
mőföldet kapott vissza, mi pedig az elkobzott 300 hektárból mindössze 46 hektárt”. Diósi Árpád: 
Csupán az számít, aki tömegeket mozgat meg. Magyar Szó. 2013. november 23. 18.

http://www.restitucija.gov.rs/slike/vesti/
http://www.restitucija.gov.rs/latinica/direkcija-za-restituciju.php


Az itteni magyarok elégedetlenségét a következő két dolog csak további növeli:
1. A 2011. október 6-án hatályba lépett vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási 

törvény 5. szakasza 3. bekezdésének 3. pontja tartalmazza a rendelkezést, miszerint 
az elvett vagyon visszaszármaztatására illetve kárpótlásra nem jogosult „az a személy, 
aki a második világháború alatt a Szerb Köztársaság területén tevékenykedő megszál
ló erők tagja volt és annak örökösei”.

Ez a rendelkezés -  számos vélemény szerint -  „a kollektív bűnösség elvét sugall
ja”. Vagyis felelősnek bélyegzett nem csak minden olyan személyt, aki magyar olda
lon harcolt, függetlenül attól, hogy elkövetett-e háborús bűnt vagy nem, de ezeknek 
a személyeknek a leszármazóttait is. Ez a rendelkezés továbbra is hatályos, bármeny
nyire is igyekszik a VMSZ propaganda gépezete ezt elkendőzni.

2. A Csúrogon (június 26-án) hivatalosan is megtörtént szimbolikus „történel
mi jelentőségű megbékélés” alkalmával szerb részről nem hangzott el a bocsánatké
rés (csak a magyar), sőt még az „elnézést” szó sem. Aggodalomra ad okot az is, hogy 
az 1944/45-ben kollektív büntetéssel sújtott magyarokra vonatkozó korabeli rende
letek hatályon kívül helyezése -  a szerb kormányfő és külügyminiszter ígérete ellené
re -  mind ez ideig nem történt meg.

Úgy tűnik, most jogi téren folytatódik a vajdasági magyar közösség kálváriája.
A VMSZ parlamenti képviselőinek és Magyarország állami szerveinek a köte

lessége lenne a rehabilitálási és vagyon-visszaszármaztatási eljárások gyakorlatának 
elemzése és a szükséges törvénymódosítási javaslatok, illetve diplomáciai lépéseket 
megtétele, a hatályos jogszabályok módosításának és a hiányzó kísérő jogszabály
ok meghozatalának követelése. Már most javasolni kellene a restitúciós kérelmek 
(2014. március 1-jén lejáró) beadási határidejének meghosszabbítását is.

2014. január 4. A Csúrog központjában található Topalov-raktáft>ó\ kialakított mú
zeumban adóztak az 1942-es razzia áldozatainak a kivégzett és meghurcolt környék
beliek családtagjai, leszármazottjai, a Magyar Köztársaság, a Tartományi Képviselő
ház, a Tartományi Kormány, továbbá a világháború áldozatainak emlékét őrző civil 
szervezetek képviselői.127

2014. január 8. A mozsori származású, Újvidéken élő Jakubec György és Matuska 
Márton újságíró, az 1944-1945-ös vajdasági atrocitások kutatója facsemetékkel ül
tették körbe a Mozsoron 1944-ben kivégzett és a közeli Lótemetőben elhantolt ma
gyar áldozatok emlékére 2008-ban elhelyezett emléktömböt. Az eseményen jelen volt 
Tóth László, az Újvidéki TV egykori újságírója is, aki kamerával örökítette meg a

127 v.ár: A jövőbe vetett hit jelképe. Magyar Szó, 2014. január 6. 1. és 4., vagy http://www.magyarszo. 
com/hu/2208/kozelet/106046/A-j%C3%B6v%C5%91 be-vetett-hit-jelk%C3%A9pe.htm, 2014. 
január 4. [19:08] »  2014. január 4. [19:49]

http://www.magyarszo


történteket -  a többi között azt is, hogy az ősszel elültetett juharfacsemetét nemrégi
ben valaki kitépte a helyéről.128

2014. január 18. Újvidék
Rehabilitálási kárpótlás129

Elkezdődnek a kifizetések

A szerb rehabilitációs törvény130 20/1 szakasza alapján, a rehabilitált személynek, il
letve házastársának, gyermekeinek és szüleinek, illetve testvéreinek, a házasságon kí
vüli partnerének is (21/2 szakasz) joga van a rehabilitációs kártérítésre.

A törvény 21. szakasza 2. bekezdésében leírt személyeknek joguk van a rehabilitált 
személy halála miatt elszenvedett lelki sérelmekért nem vagyoni kárt figyelembe vevő 
kárpótlásra azzal a feltétellel, hogy közöttük és a rehabilitált elhunyt személy között 
tartós életközösség állt fenn, összhangban a kötelmi viszonyokat rendező törvénnyel” 
olvasható a törvény 26. szakaszának 4. bekezdésében.

A rehabilitációs kártérítésre azon személyeknek van joguk, akik jogerős rehabilitá
lási végzéssel rendelkeznek. Ezek kérelmet nyújthatnak be a rehabilitációs kárpótlás
ra (27/1 szakasz). A rehabilitációs kártalanításra vonatkozó kérelmet a Rehabilitációs 
Kárpótlási Bizottság bírálja el (27/2 szakasz).

A szerb Igazságügyi Minisztérium a napokban megküldte az egyik általam képvi
selt ügyben a javaslatát, miszerint az 1944-ben kivégzett családfő három gyermeké
nek 300-300 ezer dinár kifizetését javasolja, rehabilitációs kárpótlás címén, az apjuk 
elvesztése miatt elszenvedett lelki fájdalmakért. Ismereteim szerint ez az első ilyen 
egyezségi javaslat. A minisztérium az összeget, ami (115 dináros középárfolyamon) 
fejenként 2608 euró'nak felel meg, a költségvetés terhére fizeti ki, azzal a feltétellel, 
hogy sértettek lemondanak azon jogukról, hogy ilyen alapon további összeget köve
teljenek. (Magyarország az élet elvesztéséért 400 ezer forint összeget fizetett az 1992. 
évi kárpótlási törvény alapján.) Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a törvény által meg
határozott személyek most egy egyszerűsített közigazgatási eljárás keretében, hossza
dalmas bírósági per nélkül megkaphatják a rehabilitációs kárpótlást. Ez nem zárja ki 
az esetleges anyagi kárpótlás bírósági úton való érvényesítését. A sértetteknek ez mel
lett joguk van az elkobzott vagyon visszaszármaztatására is.

128 feró: Fákat ültettek a mozsori áldozatok emléktömbjénél. Magyar Szó, 2014. január 9. 5., vagy 
http://www.magyarszo.com/hu/2213/kozelet/106152/F% C3% A l kat-%C3%BCltettek-a- 
mozsori-%C3%Alldozatok-eml%C3%A9kt%C3%B6mbj%C3%A9n%C3%A9l.htm, 2014. ja
nuár 9. [10:59] »  2014. január 9. [15:03]

129 http://www.delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet, 2014. január 18. [20:00]
130 A törvény a Sluzbeni glasnik RS (a SZK Hivatalos Közlönyének) 2011. évi 92. számában jelent 
meg. Magyar nyelvű szöveg: http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Rehabilit%C3%A11%- 
C3%Alsi%20t%C3%B6rv%C3%A9ny
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2014. január 23. -  Az újvidéki razzia 72. évfordulója alkalmából kora délután meg
emlékező összejövetelt tartottak a rakparton lévő szoborcsoportnál.

2014. január 23. A vajdasági magyarság és a nemzet nagy utat tett meg 1944-45-től 
idáig -  jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke tegnap Sze
geden. „Ezen az úton nem fordíthat vissza bennünket senki, de még sok feladatunk 
van” mondta a vajdasági tartományi képviselőház elnöke a Megemlékezés a délvidé
ki magyar népirtás 69. évfordulóján című rendezvényen.131
2014. február 17. Szabadkán bemutatkozott dr. Kocsis Károly akadémikus, a földrajztu
dományok doktora (a felvételen),132 a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Ma
gyar Tagozatának elnöke. A bizottság magyar tagozata nemcsak új elnököt kapott a 
közelmúltban, hanem tagsága is megújult. Mint azt Kocsis elmondta, az előzőekhez ké
pest most több néprajzos és szociológus vesz részt a munkában. Az újjáalakult bizottság 
már számba vette az eddig elvégzett munkát és megkezdte összeállítani az idei munka
tervet. Kocsis abbéli reményének adott hangot, hogy a bizottság folytatni tudja majd 
azt a nagyszerű művet, amelyet dr. Glatz Ferenc, a korábbi elnök vezetésével végzett.133

Újságírói kérdésre válaszolva Pásztor István elmondta, hogy az ügyvezető kormány 
biztosan nem helyezi hatályon kívül azokat a közigazgatási döntéseket, amelyek alap
ján a kollektív bűnösségre hivatkozva magyar embereket végeztek ki, kínoztak meg 
és bélyegeztek meg. Ezek a csúrogi, mozsori és zsablyai magyarságot érintő közigaz
gatási döntések, tette hozzá Pásztor.

„Nagyjából egy hónapja beszélgettem Aleksandar VwaV-tyal, aki a dolgok jelenle
gi állása szerint a választásokat követően Szerbia miniszterelnöke lesz. Biztos vagyok 
benne, hogy ha nem is az első, de az első kormányülések egyikén biztosan megszüle
tik ez a döntés” nyilatkozta Pásztor.134

131 tuti: Megemlékezés Szegeden a délvidéki magyar népirtás 69. évfordulóján. Magyar Szó,
2014. január 28. 1. és 3. , vagy http://www.magyarszo.com/hu/2231/kozelet/106888/
M e gem l% C 3% A 9k ez% C 3% A 9s-Szeged en -a-d % C 3% A 9lv id % C 3% A 9 ki-m agyar- 
n%C3%A9pirt%C3%Als-69-%C3%A9vfordul%C3%B3j%C3%Aln.htm, 2014. január 27. 
[07:00]

132 https://www.google.hu/search?q=dr.+Kocsis+K%C3%Al roly+akad%C3%A9mikus&biw= 1016 
&bih=604&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjmxK3EhOXJAhUHXiwKHSfwBb 
EQ_AUIBigB#imgrc= 1 EWUwCox6RaCoM%3A

133 i. n.: „A VMSZ nélkül nem sikerülhetett volna”. Magyar Szó. 2014. február 18. 1. és 5., vagy http:// 
www.magyarszo.com/hu/2253/kozelet/107768/%E2%80%9EA-VMSZ-n%C3%A9lk%C3%BCl- 
nem-siker%C3%BClhetett-volna%E2%80%9D.htm, 2014. február 18. [07:12] »  2014. febru
ár 18. [22:40]

134 Uo. 3.
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2014. március 18. Újvidék
„Golyót kapsz a fejedbe!” 135

Megköszönte. .., avagy az ügyvédi hivatás szépségei

A rehabilitálási ügyek többnyire megviselik az érintetteket, illetve leszármazottait, de 
az ügyvédet is. És nem is éppen veszélytelenek. Csaknem 45 éves jogi pályám alatt 
most először azonban halálos fenyegetésben is részesültem. (Korábban, két alkalom
mal is kirabolták az irodámat.)

A múlt hétfőn (március 10-én) az újvidéki Alapfokú Bíróság verbászi osztálya pe
ren kívüli tárgyalást tartott K. T. holttányilvánítási ügyében. A tárgyalásra azért ke
rült sor, mivel az újvidéki Felsőfokú Bíróság az elhalt rehabilitálási eljárásában előző
leg kérte a nevezett halotti anyakönyvi kivonatának bemutatását. Ezt természetesen 
nem tudtuk megtenni, mivel K. T-t a „Verbászi Népbíróság halára ítélte” és a partizá
nok 1944 őszén, „közvetlenül a város felszabadulása után az ítéletet végrehajtották”, 
vagyis kivégezték, de az elhalálozását már nem jegyzeték be a halotti anyakönyvbe, 
így, a halotti anyakönyvi kivonatot sem szerezhettük be. Nem maradt más, minthogy 
beindítsuk a holttányilvánítási eljárást.

Már a rehabilitálási eljárásban tanúnak jelentkezett Z. E. magyarországi hölgy, aki 
szerint nincsenek meg a feltételek K. T. rehabilitálására, mivel „turáni vadász volt”. A 
Bíróság vélhetően ennek a hölgynek a (köz) beavatkozására kérte K. T. halotti anya
könyvi kivonatát. A sokéves gyakorlatom alatt a bíróság számos rehabilitálási ügyben 
erre nem tartott igényt, amikor nyilvánvaló volt, hogy valakit kivégeztek.

A verbászi bírósági osztály, annak rendje és módja szerint lefolytatta a holttá nyil
vánítási eljárást, beleértve a Hivatalos Lapban az eljárás elindításáról szóló hirdetés 
közzétételét is. Z. E. tanúnak jelentkezett a holttányilvánítási ügyben és a fia -  Z. T. 
úgyszintén magyarországi lakos -  valamint néhány szerb nyelven beszélő férfi társasá
gában meg is érkezett a tárgyalásra. A publikumban elhelyezkedőkről a tárgyalás ele
jén kitudódott, hogy többnyire az egyik szerb szélsőséges párthoz tartoznak. Közü
lük az egyik pedig úgy mutatkozott be, hogy a „vajdasági bűncselekmények kutató
ja”. Mindegyikük nevét és foglalkozását az eljáró bíró jegyzőkönyvbe vette.

A tárgyalás rendben lefolyt. Z. E-t is kihallgatták. Semmilyen érdemleges adatot azon
ban nem tudott mondani, mivel K. T. kivégzésével kapcsolatban közveden ismeretekkel 
nem rendelkezett. Elmondta, hogy „soha egyeden családtagját sem ismerte” az elhunyt
nak. Nyilatkozatát csak a másoktól halott, jobbára ellenőrizeden információkra alapozta, 
miszerint K  T-t a „turáni vadász kollégái” ölték meg, mégpedig „féltékenységből”.

135 http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/22301-20l4-03-19-07-52-53, 2014. március 19. 
[08:49] Lásd még a Zagyva Tibort másodfokon is elutasították c. írásom: http://www.vajma. 
info/cikk/olvasok/233/REHABILITALASI-UGYEK-Zagyva-Tibort-masodfokon-is-elutasitottak. 
html, 2015. július 26. [20:11]
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Meghallgatására az ügyben egyébként semmilyen szükség nem volt, mivel az ilyen 
eljárásban a bíróság csak a törvényben előírt, a holttá nyilvánításhoz szükséges fel
tételek meglétét (vagy hiányát) állapítja meg. A bíróság a nem peres eljárásáról szó
ló törvény értelmében ugyanis holttá nyilvánítja azt a személyt (56. szakasz), akinek 
az életben létéről „az utóbbi öt évben nincsen semmilyen hír, és akinek a születésétől 
elmúlt 70 év”, vagy akinek az életben létéről „az utóbbi öt évben nincsen semmilyen 
hír és az eltűnése körülményei valószínűsítik, hogy nincsen életben” (1/b pont), illet
ve „ha háború alatt, a háborús események közepette tűnt el, és ha az életben létéről 
nem volt semmilyen hír az ellenségeskedés megszűnte utáni egy év alatt” (l/g pont).

Amikor a tárgyalás után Cs. M., az elhunyt unokájának társaságában elhagytam a 
tárgyalótermet, utánam jött Z. T. és ezt mondta: „Golyót kapsz a fejedbe!” Ez an
nál inkább meglepett, mert éppen Z. T. nagyapja, illetve Z. E. apja volt az első em
ber, akit az 1944-ben kivégzett magyarok közül rehabilitáltak. Az ügyben én képvi
seltem Z. E-t, aki több alkalommal is köszönetét mondott a sikeres rehabilitálásért.

Néhány perccel később, miután a meglepetésből felocsúdtam, a bíróság biztonsági em
bere társaságában visszamentem a tárgyalóterembe és a bírónak elmondtam -  a terem
ben lévő többi részvevő előtt -  akik a bíróval még valamiről beszéltek (feltehetően a tár
gyalást kommentározták) - , hogy mivel fenyegetett meg Z. T., majd ismét elhagytam a 
termet. Ekkor Z. T. megint utánam jött és még kétszer megismételte (szerb és magyar 
nyelven is) a már elhangzott fenyegetést. Valójában megköszönte, amit tettem nagyapja 
rehabilitálási ügyében. Az önmagát történésznek nevező személy pedig fizikai leszámo
lást helyezett kilátásba, amire (szerencsére) mégsem került sor. „Tudjuk mi, hogy te (sic!) 
védted a temerini magyarokat is, akik megverték a szerb fiatalokat” -  tette hozzá.

Mindezek után felvetődnek a kérdések: miért ellenzi egy magyar, akinek a partizá
nok kivégezték az apját, hogy egy másik magyar nagyapját -  akit úgyszintén kivégez
tek -  rehabilitálja a bíróság? Milyen érdek fűzi a szélsőséges szerb párthoz? Miért aka
dályozza, hogy az ügyben egyedüli illetékes hatóság a törvény alapján megállapítsa, jo
gos-e a rehabilitálási kérem vagy sem? Képes lesz-e a bíróság az esedékes újvidéki reha
bilitálási tárgyaláson biztosítani az érintettek testi épségét és az eljárás törvényességét?

A történtekről még az nap értesült a Magyar Szó szerkesztősége, de -  mint utóbb 
megtudtam -  „Varjú Márta és köre” nem tartotta közlésre érdemesnek az eseményt...

2014. április 27. Belgrádban koalíciós szerződést kötött a Szerb Haladó Párt (SNS) 
és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ).136

136 http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios-szerzodes, 2014. április 29 [16:01] A szerződésről 
bővebben lásd a Nem jutottunk előbbre c. írásom, http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezel 
et/24283-2014-03-02-19-01-36, 2014. május 2. [20:57]; Civitas Europica Centrális (CEC): Ki
sebbségi Sajtófókusz, 2014. május 3. és Magyar Közlöny -  Az MRM hírforrása, 2014. május 25. 
-  III. évfolyam 31. szám

http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios-szerzodes
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezel


A szerződés 10. fejezetének (Szerb — magyar történelmi megbékélés, vagyon-visszaszár- 
maztatds, rehabilitáció, az egyházakkal való együttműködés) a) pontja szerint „a Kor
mány megalakulása után megszületik az a kormánydöntés, amely alapján jogi hatályát 
veszti a csúrogi, zsablyai és mozsori magyarokat a kollektív bűnösség elve alapján há
borús bűnösnek nyilvánító két, 1945-ben született katonai közigazgatási határozat”.

Ez a pont nem azt tartalmazza, hogy a két határozat „semmisé lesz nyilvánítva”, 
hanem, hogy „jogi hatályát” veszti. A semmisség a jogban az jelenti, hogy „a jogha
tás szerint kezdettől fogva és önmagában, ipso jure (jogból kifolyólag) érvénytelen”.137 
Amennyiben ezek „a kormánydöntés alapján vesztik jogi hatályukat” (érvényüket), 
akkor viszont fennáll annak a lehetősége, hogy ez csak a jövőre, vagyis annak a meg
hozatalától kezdődő időre vonatkozik. A dokumentum megszövegezőinek -  a nyil
vánvaló jogi különbségek miatt -  el kellene gondolkozniuk, hogy mi az egyik, illetve 
másik eset jogkövetkezménye.

A b) pont a Magyar — Szerb Akadémiai Történész Vegyes Bizottság munkája pénzelé
sének rendezésére vonatkozik, mivel „a 2014. évi költségvetés nem biztosított erre a cél
ra eszközöket”.

Az e) pont szorgalmazza, hogy a rehabilitációs eljárásokban eljáró állami szervek A 
vajdasági magyar polgári lakosság ellen 1944-45-ben elkövetett aktusok elítéléséről 
szóló (2013. június 21-i) parlamenti nyilatkozat 5. pontja szerint járjanak el, amely
ben a Képviselőház „síkra száll az ártatlanul elítéltek és ártatlan áldozatok teljes körű 
rehabilitációjáért, nem megkérdőjelezve azon személyek egyénileg megállapított fe
lelősségét, akiknek a bűnössége független bíróság előtt, törvényes eljárásban került 
vagy kerül bizonyításra”.138

A Nyilatkozat kötelezi hatalmi szerveket, így a bíróságokat is. Ez a pont tehát való
jában semmi újat nem jelent.

A Délhír internetes
_____________________  hírportál illusztrációja
137 Semmisség. Jogi Lexikon, CompLex, Budapest, 2009., 598. o.
138 http://www.vajma.info/cikkyszerbkiadas/2778/Deklaracije-Narodne-skupstine-o-osudi-akata-protiv- 

civilnog-madjarskog-stanovnistva-u-Vojvodini-pocinjenih-194482111945-godine.html, 2013. júni
us 24. [19:47]
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1944/45-ös áldozatok
Rehabilitálták az újvidéki folyamőrség laktanyájában kivégzett Dobi Kálmánt139

Miközben a „Szerbiai Szocialista Párt (SPS), majd a Szerb Haladó Párt (SNS) által 
vezetett kormány, amelynek immár a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) is tagja, 
több mint egy éve, a folyamatos ígérgetések ellenére, halogatja a magyarok kollektív 
bűnösségére vonatkozó, még érvényes jogszabályok eltörlését”,140 a bíróságokon fo
lyamatban van számos, 1944/45-ben ártatlanul kivégzett és egyéb jogsérelmet szen
vedett vajdasági magyar egyéni rehabilitálási eljárása.

A VMSZ ellenőrzése alatt tartott vajdasági magyar írott és elektronikus sajtó saj
nos — ismeretlen okból és indokolatlanul — nem foglalkozik az atrocitások áldozata
inak pereivel. így, természetesen, a nyilvánosság nem értesülhetett Dobi Kálmán né
hai újvidéki lakos rehabilitálásáról sem. Pedig fontos, több szempontból is tanulsá
gos, és bizonyára precedens értékű esetről van szó.

Dobi Kálmán (1906) néhai újvidéki hentes mester rehabilitálását leánya kérelmez
te az újvidéki Felső Bíróságnál, még 2012. május 22-én. Édesapját ugyanis 1944 no
vemberében elvitték a családi házától és kivégezték. Csaknem egy évvel később az ak
kori hatóságok -  minden bizonyíték nélkül -  „elmenekült háborús bűnösnek nyilvání
tották”, minek alapján a családot az összes ingó- és ingatlan vagyonától megfosztották.

A Szerb Köztársaság nevében eljáró újvidéki Felsőfokú Ügyészség a rehabilitálá
si kérelmet elvitatta, hangoztatva, hogy „nincsen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy 
nevezett személyt egyáltalán kivégezték volna, különösen nem bírósági vagy közigaz
gatási ítélet alapján és nem kizárólagos politikai, vallás, nemzeti vagy ideológiai okok
ból való megtorlásképpen” (sic!). (Ez az állítás nem csak a tényekkel, de önmagával 
is ellentétes! Dobi Kálmánt ugyanis éppen minden bírósági vagy közigazgatási eljá
rás nélkül végezték ki.)

Az ügyészség hangsúlyozta, hogy a rehabilitálást el kellene utasítani az miatt is, mi
vel „a rehabilitálás alatt álló személy abban a pillanatban már nem élt, amikor meg
hozták a háborús bűnössé való nyilvánításáról, illetve a vagyona konfiskálásáról szó
ló határozatot, így nevezett személy jogai nem sérültek és nem sérülhettek a személyi 
és vagyoni jogai sem” (sic!).

139 http://delhir.info/cimlap/kiemelt-hirek/29921-20l4-09-07-13-07-17, 2014. szeptember 07. 
[13:00];
http://keskenyut.hu/page/234/art/1029/akt/1 /html/rehabilitaltak-az-ujvideki-folyamorseg- 
laktanyajaban-kivegzett-dobi-kalmant.html; http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17669/
Rehabilitaltak-az-Ujvideken-kivegzett-Dobi-Kalmant-.html, 2014. szeptember 16. [21:03] és Ki
sebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL, I. évf. 218. szám 2014. szeptember 17.

140 A VMDP állásfoglalása a vajdasági magyarság helyzetéről, különös tekintettel a nemzeti tanácsi vá
lasztásokra: http://bozokiantal.blogspot.com/, 2014. szeptember 7. [8:26]

http://delhir.info/cimlap/kiemelt-hirek/29921-20l4-09-07-13-07-17
http://keskenyut.hu/page/234/art/1029/akt/1
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17669/
http://bozokiantal.blogspot.com/


A bizonyítási eljárás során a bíróság megállapította: Dobi Kálmánt 1944. november 
1-jén éjjel 1 órakor a Népfelszabadító Hadsereg két egyenruhás tagja az újvidéki folyam
őrség laktanyájába hurcolta, ahol aztán -  egyes források szerint „vagy ezer” sorstársával 
együtt -  kivégezték.141 Nem sokkal később az ingó vagyonát részben elhordták, a többit 
és az ingadanjait pedig a Városi Népbíróság konfiskálta. Dobi Kálmán házastársának el
mondása szerint a család többi tagja is „állandó életveszélyben élt, ami miatt több alka
lommal menekülniük kellett és védelmet kérni a szomszédoktól, valamint a szülőktől”.

Az újvidéki Felső Bíróság elutasította az ügyészség álláspontjait és Dobi Kálmánt
2013. szeptember 23-i végzésével rehabilitálta. A végzés kimondja, hogy Dobi Kálmánt 
„nemzeti okból végezték ki a Szerb Köztársaság területén, bírósági és közigazgatási íté
let nélkül, ami miatt hatályukat veszítik azok a jogi következmények, amelyek ebből a 
jogellenes tettből következtek”. Az újvidéki Népbizottság és Járásbíróság 1946. évi zá
radéka „a meghozatalától kezdve, valamint ezeknek a jogi aktusoknak minden jogi kö
vetkezménye is semmis” -  áll a bírósági végzésben.142 Az ügyészség a rehabilitálási vég
zés ellen 2013. szeptember 9-én fellebbezést nyújtott be az újvidéki Fellebbviteli Bíró
sághoz, amely a 2014. április 30-án keltezett döntésével a fellebbezést elutasította és az 
elsőfokú végzést megerősítette. A végzés 2014. április 30-án jogerős lett. Dobi Kálmán 
leányának most esélye van arra, hogy a 70 évvel ezelőtt elkobzott családi vagyon ingat
lanjait visszaszerezze, illetve a visszaszármaztatási törvény alapján kárpótlást kapjon. Is
mereteim szerint Dobi Kálmán az első, akit az újvidéki folyamőrség laktanyájában ki
végzettek közül rehabilitáltak. A kaszárnyában történt véres esemény azonban, valamint 
az áldozatok neve és száma, továbbá, hogy hova temették őket, további kutatást, feltá
rást igényel. A kollektív bűnösségre vonatkozó jogszabályok szerb kormány általi eltör
lése meggyorsítaná a vajdasági magyarok rehabilitálási eljárásait is.

2014. május 5. „Magyarország készen áll arra, hogy a történelmi megbékélés lépéseit 
elindítsa és végrehajtsa minden olyan viszonylatban, ahol ez eddig még nem történt 
meg” mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Ma
gyar Külügyi Intézetnek a magyar-szerb kapcsolatokról szóló hétfői rendezvényén.143

2014. június 24. Áldatlan körülmények uralkodnak a Csúrogon 1944/45-ben le
mészárolt magyarság emlékhelyén, nyakig érő gaz fogadja az oda kilátogatókat. A

141 A folyamőrség laktanyájában történtekről lásd Habram Károly Az utolsó élő tanú c. írását. Csalá
di Kör, 2005. szeptember 15. 20-21.

142 Lásd a Dokumentumok c. részben!
143 Pásztor: A kapcsolatépítés nemcsak szólam, hanem valós szándék. (MTI) Magyar Szó, 2014. május 6.

1. és 3., vagy http://www.magyarszo.eom/hu/2330/kulfold_magyarsag/l 11048/P%C3%Alsztor- 
A-kapcsolat%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s-nemcsak-sz%C3%B3lam-hanem-val%C3%B3s- 
sz%C3%Alnd%C3%A9k.htm, 2014. május 6. [06:00] »  2014. május 6. [13:16]
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gazdátlannak tűnő emlékhelyet épp egy éve avatták fel Tomislav Nikolic szerb és 
Ader János magyar államfők.144

2014. október 5. A sajkáslaki (Lók) Rózsafüzér Királynéja templom búcsúja alkal
mából rendkívüli esemény zajlott le a 11 órakor kezdett szentmise záróakkordjaként: 
emléktáblát avattak az 1944/45-ös délvidéki vérengzés helyi áldozatainak.

Az emlékezetes búcsúnapi szentmisét Zórád Ferenc tiszakálmánfalvi plébános celeb
rálta Franjo LulicúttW plébános segédletével.145

2014. október 11. Szabadkán a szegedi székhelyű Délvidéki Kutató Központ és a 
Vajdasági Magyar Szövetség társzervezésében a délvidéki magyarságot ért atrocitások
ról szóló tudományos konferencián a szakemberek előadásaikban a hetven éve történ
tekről, a partizán megtolásokról és a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság mun
kájának eredményeiről, valamint a szerbiai kutatásokról számoltak be.146

2014. október 21. A magyar kormány egyik legnagyobb eredményének nevezte Né
meth Zsolt, a magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke csütörtökön Belg- 
rádban azt, hogy jelentős lépések történtek a magyar-szerb történelmi megbékélési 
folyamatban.147

Helyére állították Szabadkán a Zentai úti temetőben a Vergődő madár nevű szob
rot, amelynek eredetijét 2013. októberében lopták el ismeretlen tettesek. Az emlék
művet kamerák és riasztórendszer védi.148

2014. október 26. Az áldozatok emlékére állított csúrogi emlékműnél a hetven évvel 
ezelőtt történt tragikus eseményekre emlékeztek a hozzátartozók és az emlékezők. A 
rendezvény elején a megjelentek egyperces néma főhajtással tisztelegtek a nemrégi
ben elhunyt Légvári Sándor emléke előtt, aki csaknem két évtizeden át faragta rendü
letlenül a kereszteket édesapja és a többi csúrogi áldozat emlékére.149

144 A megbékélés jegyében: Nyakig és a fii az egy éve felszentelt csúrogi emlékhelyen, http://delhir.info/ 
cimlap/kiemelt-hirek/26615-2014-06-27-08-51-49, 2014. június 27. [15:41]

145 Emléktábla az 1944-45-ös mártíroknak. Kisebbségi Fórum -Temerin, KIFO HÍRLEVÉL, I. évf. 
235. szám, 2014. október 9.

146 s.l: A múlt terhének felszámolása. Magyar Szó, 2014. október 13. 1. és 5. Lásd még Németh Zol
tán: A föld kiveti magából a csontot. Magyar Szó, 2014. október 25. 17.; Fodor István: A legfájóbb 
szakasz most zárul le. Uo. 18. és Miklós Hajnalka: A Nép nevében. Uo. 18.

147 Németh Zsolt: A magyar kormány egyik legjelentősebb eredménye a magyar-szerb megbékélés, http:// 
www.vajma.info/cikk/vajdasag/17805/Nemeth-Zsolt-A-magyar-kormany-egyik-legjelentosebb- 
eredmenye-a-magyar-szerb-megbekeles.html, 2014. október 16. [12:49]

148 Helyére került a Vergődő madár. Magyar Szó, 2014. október 23. 10.
149 feró: „Békében szeretnénk élni a szülőföldünkön”. Magyar Szó, 2014. október 27. 1. és 5-, vagy http:// 

www.magyarszo.com/hu/2505/kozelet/, 2014. október 27. [08:15] »  2014. október 27. [20:09]

http://delhir.info/
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2014. október 30. A szerb kormány határozatot hozott, miszerint „hatályát veszti a 
Megszállók és Segítőik Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző Bizott
ság 2/45. számú, 1945. január 22-én kelt határozata, amellyel a vajdasági Zsablyai já
ráshoz tartozó Csúog község valamennyi magyar és német nemzetiségű lakosát há
borús bűnösnek nyilvánították, és a Megszállók és Segítőik Vajdaságban Elkövetett 
Bűntetteinek Feltárását Végző Országos Bizottság 1945. március 26-án kelt határo
zata a vajdasági Titeli járáshoz tartozó Mozsor község lakosait nemzeti hovatartozás 
alapján háborús bűnössé nyilvánításáról”.150

2014. november 1. Az 1944/45-ös ártatlan magyar áldozatok emléke előtt hajtot
tak főt Újvidéken. Az eseményt a megszokott helyen, az újvidéki Futaki úti temető
ben, a katonatemető területén, a csonka turulszobornál tartották meg. Az egybegyűl
tek a Petőfi Sándor MMK kórusával együtt elénekelték a Himnuszt, majd Matuska 
Márton tisztelgett a nemrégiben elhunyt Papp Ferenc emléke előtt. Papp Ferenc első 
volt, aki Újvidéken megemlékezést szervezett 1990. halottak napján, másodikként az 
egész Délvidéken.151

Az emlékezés és a kegyelet virágait immár 25. alkalommal helyezték el Temerinben 
az 1944/45-ös partizán terror ártatlan áldozatainak a Nyugati temetőben levő nagy 
tömegsírjánál a tiszteletadók.152

2014. november 2. „Hetven év után megszületett az a szerbiai rendelet, amely eltö
rölte a Csúrog, Zsablya és Mozsor magyar lakóinak kollektív bűnösségét kimondó 
jogszabályt” jelentette be Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök Szabadkán. A kor
mányfő az 1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett megem
lékezésen vett részt.

Szabadkán 24. alkalommal hajtottak főt az ártatlanul kivégzettek tömegsírjainál a 
Zentai úti temető 44-es parcelláján. A szabadkai megtorlások 1944 októberének utol
só napjaiban kezdődtek, és egészen december elejéig tartottak, amikor a tömeges kivég
zéseket leállították. Az áldozatokat a zentai úti temetőben hántolták el négy hatalmas

150 Megjelent a Sluzbeni glasnik RS [a SZK Hivatalos Közlönye], 121. szám, 2014. november 5. 
(3877. 26-27.).

Lásd a Dokumentumok c. részben! Lásd a Megkésett, deklaratív határozat c., 2014. november 9-i írá
som.

151 szb: Koszorúzás Újvidéken. Magyar Szó, 2014. november 3.1. és 11., vagy http://www.magyarszo.com/ 
hu/2147/vajdasag_uj vidék/103491 /Koszor%C3%BAz%C3%Al s-%C3%9Ajvid%C3%A9ken. 
htm, 2013. november 4. [10:49] Lásd még feró: Az első kereszt, az első gyertya és az első elégtétel. 
Magyar Szó, 2014. november 4. 10. és Pesevszki Evelyn: Bűntelen bűnhődés. Magyar Szó, 2014. no
vember 4. 1.

152 G. B.: Várunk a bocsánatkérésre. Magyar Szó, 2014. november 3. 5., vagy http://www.magyarszo.com/ 
hu/2512/vajdasag_ujvidek/117944/V%C3%A1 runk-a-bocs%C3%Al natk%C3%A9r%C3%A9sre. 
htm, 2014. november 3. [12:33]
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tömegsírban. A kivégzettek között voltak a magyarokon kívül horvátok, baranyai né
metek és kisebb számban bunyevácok, illetve szerbek is. Az áldozatok száma megkö
zelítette a kétezret. Közülük -  a Kegyeleti Bizottság odaadó munkájának köszönhető
en — 978 áldozatot azonosítottak. A megemlékezést követően az újra felavatott Vergődő 
madár szobornál a szerbiai kormány nevében helyezte el a kegyelet virágait.153

Magyarország kormánya megnyugvással fogadta, hogy hetven év után végre meg
született az a szerbiai rendelet, amely eltörölte a Csurog, Zsablya és Mozsor magyar 
lakosságának kollektív bűnösségét kimondó jogszabályt -  közölte a miniszterelnök
helyettes az MTI-vel. Semjén Zsolt azt írta: üdvözlik a szerb miniszterelnök szabadkai 
bejelentését és az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett áldozatok előtti főhajtását, amely 
a szerb—magyar megbékélés szimbolikus állomása. A szerb politika mostani lépése 
Magyarország régi törekvésével találkozott -  hangsúlyozta. (M TI)154

Megemlékeztek Járekon a II. világháború utáni jugoszláv katonai hatóságok által 
működtetett haláltábor mintegy 6,5 ezer felnőtt és gyermek áldozatáról, kiknek holt
estét az egykori német evangélikus temető sírboltjaiban földelték el. A temetőnek 
már a helye sem látszik, emlékhelyül a temerini önkormányzat évekkel ezelőtt egy, a 
pravoszláv temetőhöz közeli községi parcellát jelölt ki. Az emlékhely körüli gáncsos- 
kodások folytán a községi tervbizottság csak most fogadta el a járeki temető rendezé
sének -  ennek keretében az emlékhelynek -  tervét.155

Ader János magyar államfő levelet küldött Tomislav Nikolic szerb köztársasági el
nöknek, amelyben kiemelte: örömmel értesült arról, hogy a szerb kormány október 
29-én a Vajdasági Magyar Szövetség indítványára hatályon kívül helyezte a Csúrog, 
Zsablya és Mozsor falvak magyar lakosainak kollektív bűnösségéről a második világ
háborút követően hozott közigazgatási döntést.156

„A Vajdasági Magyar Szövetség formális indítványára hozta meg a kormány azt a 
döntést, amelynek értelmében hatályon kívül helyezte a kollektív bűnösségről szóló 
világháború után kiadott határozatokat” nyilatkozta Pásztor István, a VMSZ elnöke.

153 Basity Gréta, Rizsányi Attila, MTI: Eltörölték Csúrog, Zsablya és Mozsor magyar lakóinak kol
lektív bűnösségét. http://www.vajma.infb/cikk/vajdasag/17894/Eltoroltek-Csurog--Zsablya-es- 
Mozsor-magyar-lakoinak-kollektiv-bunosseget.htm, 2014. november 2. [15:22] és P. E.: Főhajtás 
és egy tartozás lerovása: Magyar Szó, 2014. november 3. 1 és 4. Lásd még: Szabó Attila: Szabadkai 
magyar öntöde helyett belgrádiak készítették el a Vergődő madár szobrát, http://www.delhir.info/ 
cimlap/friss-hireink/31814-2014-10-22-17-25-31, 2014. október 22. [19:15]

154 MTI: A magyar kormány üdvözli a szerb miniszterelnök bejelentését. Magyar Szó, 2014. Novem
ber 3. 4.

155 G. B.: Megemlékezés Járekon. Magyar Szó, 2014. november 3. 5.
156 Fontos lépés a délvidéki magyar kollektív bűnösségéről szóló jogszabály eltörlése. Magyar Szó,

2014. november 4. 3., vagy http://www.mon.hu/ader-fontos-lepes-a-delvideki-magyarsag- 
kollektiv-bunossegerol-szolo-jogszabaly-eltorlese/2689783, 2014. november 3. [18:39]; Frissítve:
2014. november 3. [18:39]
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„A kormány hatályon kívül helyezte azt a három157 közigazgatási döntést 1945 ja
nuárjából, amelynek alapján a három magyar falu magyar és német lakói kollektív 
bűnösnek lettek nyilvánítva. Azt gondolom, hogy ezzel talán pontot tehetünk a jogi 
procedúrájára annak a folyamatnak, amely leveszi a kollektív bűnösség terhét a ma
gyar közösségről. Tavaly megszületett egy ezzel kapcsolatos parlamenti határozat is, 
az idén pedig beteljesült a döntések hatályon kívül helyezésének az ígérete. Azt, amit 
a politikának meg kellett tennie, nekünk most hét évtized után sikerült teljesítenünk. 
Hátramaradt a múltnak a feltárása, a múlttal való szembesülés, ez leginkább a törté
nészek feladata” hangsúlyozta Pásztor.158

2014. november 4. „Üzenem minden sorstársunknak, sohase vágjon bele restitúciós 
perbe, fogadja el a megalázóan alacsony kártérítési összeget, amelyet a Kártérítési Bi
zottság Belgrádból pár hónapja nekünk is fölkínált, átszámítva mintegy kétezer eu
ró t, azt is részletekben, mintsem pereskedjenek, mert nemcsak az idegeik mennek rá, 
hanem anyagilag is nagy terheket kell viselniük. Ha tudom, mivel jár, nem kezdek 
bele, hiszen ha nem megyünk bele a perbe, kivárhattuk volna ezt a fölkínált összeget. 
Már annyit utaztunk, hogy csak az útiköltségünk magában véve több a fölkínált kár
térítésénél, így már nincs értelme leállnunk, és amíg erőnk engedi, végigmegyünk az 
elkezdett úton” panaszolja dr. Zagyva Tibor.

Az elszenvedett lelki traumákért az Alapfokú Bíróság 2012-ben körülbelül nyolc- 
százezer dinárt ítélt meg Mérey-Zagyva Emmának, de az ügyészség föllebbezése nyo
mán nem kapta meg.159

2014. november 5. A temerini községi képviselő-testület november 5-ei ülésén Ba
logh Sáridon a VMDP képviselője írásban és élőszóban a következő kérdést intézte 
a testület elnökének: „Mikor fog közvitára kerülni a 31. tömb városrendezési terve, 
melynek szerves része az 1944 és 1946 között Járekon működtetett gyűjtő táborban 
elhunyt több ezer ártatlan áldozat tervbe vett emlékműve is, és mikor tervezi e város- 
rendezési tervet napirendjére tűzni a községi képviselőtestület elnöke?”
Indoklás:

Tudomásom szerint a községi tervbizottság a közelmúltban elfogadta a járeki 31. la
kótömb városrendezési tervét, amit most közvitára kellene bocsátani, és azt követően

157 A 3877-es számú, 2014. október 30. kormányhatározat a Tartományi Bizottság szig. biz. 2/45 szá
mú, 1945. január 22-i, és az Országos Bizottság 1945. március 26-i határozatát, vagyis két közigaz
gatási határozatot „helyezett hatályon kívül”. Ezeket (is) lásd a Dokumentumok c. részben!

158 v.ár: „Teljesítettük a ránk ruházott feladatot”. Magyar Szó, 2014. november 4. 1.
159 Fekete J. József: „Ha tudom, mivel jár, nem kezdek bele. http://www.magyarszo.com/hu/2511/ 

hétvégé/117922/%E2%80%9EHa-tudom-mivel-j%C3%Al r-nem-kezdek-bele%E2%80%9D. 
htm, 2014. november 2. [13:34]
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a képviselő-testületnek kellene végleges döntést hozni az ügyben. Ismeretes, hogy 
Járekon aTito-rezsim 1944 decembere és 1946 áprilisa között koncentrációs tábort 
működtetett, ahol az embertelen bánásmód, a folyamatos éhezés és a járványos be
tegségek következtében 6.429 internált német és magyar nemzetiségű személy ve
szítette életét, köztük közel ezer gyermek. Járekon raboskodtak Csurog, Zsablya és 
Mozsor elűzött magyarjai is. Őket Szerbia Kormánya 2014. október 30-án rehabili
tálta, megsemmisítve a kollektív bűnösségüket kimondó, a nemzetközi jog deklarált 
alapelveibe ütköző 1945. januári és márciusi határozatokat. A Szerb Kormány e gesz
tusát Temerin községnek is követnie kell oly módon is, hogy végleg elhárítjuk az em
lékmű megépítésének összes akadályát.

Balogh Sándor, 
a VMDP községi képviselője160

2014. november 7. ,>A kollektív bűnösség eltörlése nem jelenti azt, hogy alanyi jo
gon mindenki esetében megszűnt a háborús bűnös pecsétje. Ezt továbbra is kezde
ményezni kell, amit az áldozatok hozzátartozói vagy a túlélők még két évig tehetnek 
meg. A vagyon-visszaszármaztatási kérelem benyújtására azonban már nincs lehető
ség. Annak a határideje márciusban lejárt” nyilatkozta Pásztor Bálint, a VMSZ parla
menti képviselője a Pannon RTV-nek.161

2014. november 9. Az ártatlanul kivégzett zentaiakra emlékeztek a Tisza-parti tele
pülésen. A hagyományokhoz híven délután öt órakor -  a Szent István-templomban 
tartott gyászmisét követően -  a megemlékezés résztvevői a Tisza-parton a híd közelé
ben lévő emlékhelyhez vonultak. Itt Molnár Tibor levéltáros, a zentai Történelmi Le
véltár munkatársa idézte föl a hetven évvel ezelőtt lejátszódott, mintegy 100 ártatlan 
áldozatot követelő véres dráma történéseit.162

160 Temerin: Képviselői kérdés a járeki emlékmű ügyében, http://www.vajma.info/cikk/
kozlemenyek/2445/Temerin-Kepviseloi-kerdes-a-jareki-emlekmu-ugyeben.html, 2014. novem
ber 6. [19:42]

161 Kisebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL I. évf. 260. szám, 2014. november 7.
162 Hhzs.: Mindnyájuknak kijár a rehabilitáció. Magyar Szó, 2011. november 11. 13., vagy http:// 

www.magyarszo.com/hu/2320/vajdasag_zenta/118271 /Mindny%C3%Al juknak-kij%C3%Al r- 
a-rehabilit%C3%Alci%C3%B3.htm, 2014. november 11. [11:28]

http://www.vajma.info/cikk/
http://www.magyarszo.com/hu/2320/vajdasag_zenta/118271


2014. november 9. Újvidék
Megkésett, deklaratív határozat163

A szerb kormány a kollektív bűnösséget csak a „jövőre nézve” törölte el

A 2013. június 26-i csúrogi „közös főhajtáskor” elmaradt (és máig nem történt meg) 
a szerb elnök bocsánatkérése a második világháborúban a vajdasági magyarokat ért 
atrocitások miatt. A 2014. október 30-i szerb kormányülésen -  csaknem 70 év után 
— elfogadott, a november 5-i Hivatalos Közlönyben a 3877-es szám alatt megjelent 
kormányhatározat164 sem felel meg minden tekintetben az itteni magyarok elvárása
inak.165

163 Civitas Europica Centrális (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2014. november 8.; DélHír portál: 
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/32480-20l4-ll-09-13-52-ll, 2014. november 09. 
[14:41]; Nemzeti Jogvédő Szolgálat. NJSZ Hír, 49/2014, 2014. november 9. [17:48] és Keskeny- 
úton: http://keskenyut.hu/page/234/art/1061 /akt/1 /html/megkesett-deklarativ-hatqrozat.html 
Lásd még A népirtások a Sajkás-vidéken c., 2011. december 5-i írásom, valamint:
-  Napjaink -  2014. 12. 01. adását. Milyen gyakorlati hozadéka van annak, hogy a kormány hatá
lyon kívül helyezte a kollektív bűnösség elve alapján hozott II. világháborús közigazgatási határoza
tokat? -  aki válaszol: Bozóki Antal ügyvéd, http://media.rtv.rs/sr_lat/napjaink/9118;
-  Csonka Áron: Szerbia EU útja magyar mártírokkal van kikövezve http://csonkaaron.blogspot. 
com/2014/12/szerbia-eu-utja-magyar-martirokkal-van.html, 2014. december 3., és
-  Éhn József, oki. építőmérnök, Budaörs: Hozzászólás -  Az Újvidéki Rádió és Televízió 2014. 
december 01-i, .Napjaink’ című, Bágyi Ribár Renáta által moderált riportsorozatához, http:// 
bozokiantal.blogspot.com/search/label/1944-1945, 2014. december 3. és Kisebbségi Fórum -  
Temerin, KIFO HÍRLEVÉL I. évf. 283. szám, 2014. december 3.

164 „Sluzbeni glasnik” RS, 121. szám, 2014. november 5. 26-27.
165 A jogszabály meghozatalát Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök november 2-án Szabadkán, a má

sodik világháború végén, a kommunista partizánok bevonulása után ártatlanul kivégzett sok száz 
magyar tömegsírjainál tartott megemlékezésen jelentette be, habár ennek a csúrogi emlékműnél 
kellett volna megtörténnie. Vucicról azt is megírták, hogy „nem volt mindig a megbékélés élhar
cosa” (Vucic: egy szerbért ezer muszlimot ölünk meg -  Ez az ember emlékezett meg a magyar ál
dozatokról Szabadkán?!
http://delhir.info/cimlap/kiemelt-hirek/32302-2014-11 -04-17-01 -36).

-  A szerbiai szerb nyelvű sajtó majdhogynem teljesen elhallgatta a hírt. Ami legalább ennyire fur
csa, hogy a szerb kormány, hivatalos honlapján beszámol ugyan az október 30-i kormányülés
ről, amelyen megszületett a kollektív háborús bűnösség alóli felmentésről szóló rendelet, de erről 
nem esik szó a hírben, és dokumentum sincs fenn a kormány honlapján. A rendelet, magyar for
dításban, csak a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) (http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/vmsz- 
kezdemenyezesere-szerb-kormany-hatalyon-kivul-helyezte-harom-falu-csurog) honlapján olvasha
tó. Ebből a délvidéki magyarok közül többen azt olvassák ki, hogy a kollektív bűnösség eltörlésé
ről szóló hír elsősorban a magyaroknak szól -  közölte Ternovácz István a Kossuth Rádióban (Ki
sebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL, I. évf. 256. szám, 2014. november 3.). (Időköz
ben a határozat felkerült a Vajdaság Ma hírportál főoldalára is: http://www.vajma.info/ Doku
mentumok -  B. A.)

http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/32480-20l4-ll-09-13-52-ll
http://keskenyut.hu/page/234/art/1061
http://media.rtv.rs/sr_lat/napjaink/9118
http://csonkaaron.blogspot
http://delhir.info/cimlap/kiemelt-hirek/32302-2014-11
http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/vmsz-
http://www.vajma.info/


Szigorúan bizalmas 
A rövidke határozat166 három pontból áll:

Az első pont kimondja, hogy a kormány „hatályon kívül helyezte167 a Megszállók 
és Segítőtársaik168 Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző Bizottság 2/45. 
számú, 1945. január 22-én kelt (felsőbb utasításra hivatkozó) szigorúan bizalmas169

3877
Ha ocH oey HJiaHa 255. ct. 2. h 4. 3axoHa o  omirreM ynpaBHOM 

nocTynicy („CjiyacőeHH jih c t CPJ” , 6p. 33/97 h 31/01 h „Gjiy*6eHH 
rnacHHK P C ” , 6poj 30/10) h HJiaHa 43. craB 2. 3aKOHa o Bjiswh ( „ O iy -  
xcőeHH macHHK P C ” , 6p. 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -  
Y C , 72/12, 7/14 -  Y C  h 44/14), pemaBajyhH no 3axTeBy CaBe3a  Boj- 
BO^aHCKHx M aljapa H3 CyőorHue, A re  MaMyxmfta 11/1, 3a yxim aibe 
npaBHOCHaxcHe O jyiyxe  KoMHCHje 3a yrBpl)HBaH>e 3JiOHHHa OKynaTopa 
h h>hxobhx noMarana y  BojBo/WHH 6poj C rp . noB. 2/45 oa 22. jaHyapa 
1945. roAHHe h npaBHOCHaxcHe Qanyice 3eMajbCKe KOMHCHje 3a yra p- 
l)HBaH>e 3JiOHHHa OKynaropa h h>hxobhx noMarana y  BoJboahhh oa 26. 
Mapra 1945. roAHHe,

Bjia^a aohoch

P E U I E & E

1. yicuna ce  OAJiyica KoMHCHje 3a yrBp^HBa&e 3jiohhh3 oxyna- 
Topa h h>hxobhx noMarana y  BojBQflHHH, 6poj CTp. noB. 2/45 oa 22. 
jaHyapa 1945. roAHHe, o yropt)HBaH»y h npornam aBa&y parHHM u io - 
HHHUHMa CBHX CTaHOBHHKa Mal)apCKe H HeMEHKe HapOAHOCTH nmnTH- 
He Hypyr, cpe3a xcaőajbCKor y  B ojboahhh.

2. yKH^a ce  OAJiyiea 3eMajbCKe KOMHCHje 3a yrBpI)HBaH»e sjiohh- 
Ha OKynaTopa h h»hxobhx noMarawa y  B ojboahhh oa 26. Mapra 1945.

fuAHHO, o iiponiaiuaBaay pamuM 
M# HpMna;u«ocTH craHOBHHKa 
Huj mamiim.

3. Obo pcuieH>e oöjaBHTii y 
( j e l i j e ” .

■ msm vfeM*«

CcnyrtjiHKc

88-13704/2014 
2014, rtyjHHe 

Biia/ia

ílpCACeflHHK, 
AjiohCtiiiiiMp Uy«iHh, c.p.

166 A VMSZ 176-os jegyzet alatti honlapján a „reSenje” szót (határozat helyett) tévesen „végzésnek” 
fordították, mivel végzést az igazságügyi szervek hoznak.

167 Az idézett fordításban (a továbbiakban: fordításban) a szerb „UKIDA SE” szavakat a „HATÁLYÁT 
VESZTI” szavakkal jelenik meg. A szerb „ukinuti” szónak több jelentése is van: eltöröl, meg
szüntet, megsemmisít, érvénytelenít, hatályon kívül helyez, visszavonás (Srpskohrvatsko-madarski 
recnik/Szerbhorvát-magyar szótár. Pokrajinski zavod za izdavanje udzbenika/Tartományi tan- 
könyvkiadó Intézet. Növi Sad, 1975. harmadik kötet 456.). A „hatályát veszti” szavaknak inkább 
az „izgubiti pravnu snagu”, vagy a gubitak/gubljenje (pravne) vaznosti felelne meg.

168 A fordításban a szerb „pomagaca” szó „segítőik”-re lett fordítva.
169 A fordításban kimaradtak „Str. Pov.” szavak. Lásd a Dokumentumok c. részben!



határozatát,170 amellyel megállapította171 és háborús bűnösnek nyilvánította a vajda
sági Zsablyai járáshoz tartozó Csurog község valamennyi magyar és német nemzeti
ségű lakosát”.

A határozat második pontja „hatályon kívül helyezi a Megszállók és Segítőtársaik 
Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző Országos Bizottság 1945. márci
us 26-án kelt határozatát a vajdasági Ti teli járáshoz tartozó Mozsor község lakosait 
nemzeti hovatartozás alapján háborús bűnössé nyilvánításáról”. (A kormányhatáro
zat indoklása szerint ez a dokumentum a 2i44/45 szám alatt, az 1945. április 3-i dá
tum alatt van nyilvántartva.)

[Mindkét pontból hiányzik egy fél mondat, hogy a határozat hatályon kívül helye
zése „a jogi következményeivel együtt” történik. Ez azonban a radikálisokból lett ha
ladóknak már sok(k) lett volna.]

A harmadik pont kimondja, hogy a határozatot a Szerb Köztársaság Hivatalos Köz
lönyében kell megjelentetni.172 Az eredeti dokumentumok és a mostani határozat 
alapján meg lehet állapítani, hogy a csúrogi magyarokat „háborús bűnök elköveté
se”, a mozsori magyarokat pedig a „nemzeti hovatartozásuk” alapján nyilvánították -  
közigazgatási eljárásban -  háborús bűnösöknek. A ti teli magyarokról -  akikkel szem
ben ugyanazt az eljárást alkalmazták, mint a csúrogi és mozsori magyarokkal -  sem a 
két konkrét 1945. évi, sem a mostani kormányhatározat nem tesz említést. A törté
nelmi dokumentumok szerint, a három falu: Csúrog,173 Zsablya és Mozsor csaknem

170 A szerb „odluka” magyar megfelelője a „elöntés”, vagy „határozat”.
171 A fordításban kimaradt az „utvrdivanju” szó, amellyel az ominózus döntés szerzői vélhetően a 

magyarok által elkövetett háborús bűnökre utalnak. A fordítási észrevételek miatt nem ártana 
ellenőrizni a VMSZ honlapján közölt magyar nyelvű szöveg egészét.

172 A Hivatalos Közlönyben nem jelent meg a határozat indoklása. Ez csak a VMSZ-nek a 176-os jegy
zetben lévő honlapján található meg.

173 A falunak 1910-ben 10 180 lakosa volt, ebből 7211 szerb és 2730 magyar nemzetiségű. A háború 
után, 1948-ban tartott összeírás szerint a lakosság 7929 főt tett ki, ebből 7293 szerb, 193 magyar, a 
többi más nemzetiségű. A hiányzó magyarok közül 693 személyről van arra vonatkozó adat, hogy 
áldozatául esett a titói rendszer terrorjának: a faluban 1944. október dereka és 1943. január 23-a 
között végrehajtott emberirtásnak, majd a haláltáborban elszenvedetteknek. Negyvenöt januárjá
ban ugyanis a falu teljes maradék magyarságát háborús bűnössé nyilvánították, és a 25 km-re levő 
Járek (Tiszaistvánfalva) német faluban kialakított haláltáborba deportálták őket. Még a templomu
kat és a temetőjüket is lerombolták. Hasonló sors érte Zsablya és Mozsor helység mintegy 2300 főt 
kitevő magyar lakosságát is. Forrás: 1. A Magyar Szent Korona Országainak 1910. évi népszám
lálása. Budapest, 1912, Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal, 880; p. 2. Matuska Márton: A 
megtorlás napjai. Újvidék, Magyar Szó -  Fórum, 1991, 393 p.; 3. Matuska Márton: Hová tűntek 
Zsablyáról a magyarok? Temerin, 2004, A VMDP Történelmi Bizottsága, 242 p.; 4. Teleki Júlia: 
Hol vannak a sírok? Óbecse, 2007, a szerző kiadása, 192.
A legutóbbi (2011-es) népszámláláson 90 csúrogi, 85 zsablyai és 14 mozsori vallotta magát magyarnak. 
(70 év után eltörölték a magyarok kollektív bűnösségét Szerbiában -  Ennek kellene örülnünk?)

Közzétette: Haraszthy Ágoston: http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/32218-20l4-ll-02-18-00-19,
2014. november 2., 19:56)

http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/32218-20l4-ll-02-18-00-19


minden magyar lakosát -  a „kollektív bűnösségük” koholt vádjával -  kitelepítették, 
gyűjtő táborba szállították vagy kivégezték.

A kollektív bűnösség elvét megalapozó bizottsági döntés meghozatalára csak a 
csúrogi magyarokra vonatkozóan került sor, amit a történelmi dokumentumokból 
is látszik.

A mozsori magyarokkal kapcsolatos 1945. március 26-i határozat (a már említett 
mellett) abban is különbözik csúrogiakra vonatkozótól, hogy 285 mozsori, három 
titeli és két újvidéki lakos nevét is tételesen felsorolja, akik „háborús bűnök elköve
téséért, ezekre való bujtogatásért, illetve ilyen bűnök végrehajtásában való részvétel
ért felelősek”, vagyis „háborús bűnösök”.174 (Hogy mi lett a sorsuk az a határozatból 
nem derül ki, de feltételezhető.)

Zsablyai magyarokkal összefüggő ilyen döntés létezéséről a történészek nem tud
nak, illetve ismert történelmi források erre nem utalnak. „Az idézett határozat ana
lógia alapján alkalmazásra került Zsablya község magyar lakosaival szemben is az il
letékes állami szervek által lefolytatott vagyonelkobzási eljárásokban” olvasható a 
szerb kormányhatározat indoklásának negyedik bekezdésében.175 Tegyük hozzá: a 
deportálásokban és a kivégzésekben is. Ez azonban még növeli is az elkövetők fele
lősségét.

Következmények nélkül 
A szerb kormányhatározat meghozatalára a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) „ké
relmére” került sor -  derül ki a dokumentum indoklásából.176 (Az viszont már nem 
említi, hogy ennek a „kérelemnek” a „benyújtása” mikor volt.) A határozat elfogadá
sa, tehát, nem a szerb kormány által a bűncselekmények felismerése miatt, hanem a 
koalíciós magyar párt „kérelmére” történt.

A Nem jutottunk előbbre c. 2014. május 2-i írásomban177 figyelmeztettem a VMSZ 
és a Szerb Haladó Párt (SNP) közötti megegyezés, a Szerb -  magyar történelmi megbé
kélés, vagyon-visszaszármaztatás, rehabilitáció, az egyházakkal való együttműködés 
c. fejezet a) pontjára, miszerint „a Kormány megalakulása után megszületik az a kor
mánydöntés, amely alapján jogi hatályát veszti a csúrogi, zsablyai és mozsori magya
rokat a kollektív bűnösség elve alapján háborús bűnösnek nyilvánító két, 1945-ben 
született katonai közigazgatási határozat”.178

174 A határozatot lásd a Dokumentumok c. részben!
175 Lásd a VMSZ honlapján.
176 Uo. Lásd az 1. bekezdésben.
177 Jegyzet a VMSZ-SNP megállapodásról. http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezel 

et/24283-2014-05-02-19-01-56, 2014. május 2. [20:57]; Civitas Europica Centrális (CEC): Ki
sebbségi Sajtófókusz, 2014. május 3. és Magyar Közlöny -  Az MRM hírforrása, 2014. május 25. 
-  III. évfolyam 31. szám

178 http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios-szerzodes

http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezel
http://vmsz.org.rs/hirek/tortenesek/koalicios-szerzodes


Rámutattam: „Ez a pont nem azt tartalmazza, hogy a két határozat „semmisé lesz 
nyilvánítva”, hanem, hogy „jogi hatályát veszti”. A semmisség a jogban az jelenti, 
hogy „a joghatás szerint kezdettől fogva és önmagában, ipso jure (jogból kifolyólag) 
érvénytelen”.179 Amennyiben ezek „a kormánydöntés alapján vesztik jogi hatályukat” 
(érvényüket), akkor viszont fennáll annak a lehetősége, hogy ez csak a jövőre, vagyis 
annak a meghozatalától kezdődő időre vonatkozik. A dokumentum megszövegezői
nek -  a nyilvánvaló jogi különbségek miatt -  el kellene gondolkozniuk, hogy mi az 
egyik, illetve másik eset jogkövetkezménye.”180

A indoklásából kiderült, hogy „jogerős határozat181 hatályának megszűnéséről szó
ló határozatnak182 -  a közigazgatási eljárási törvény 255. szakaszának 3. bekezdése sze
rint183 -  „csak a jövőben van joghatálya”.184 Magyarán ez azt jelenti, hogy a mostani 
kormányhatározatnak visszamenő/kezdettől számított hatálya nincsen. Vagyis: csak 
a hatályon kívül helyező határozat meghozatala napjától előre nézve érvényes (nem 
pedig a megszüntetett végzés keltezésétől). Amennyiben továbbvisszük ezt a gondo
latot, akkor a csúrogi, zsablyai és mozsori magyarok 2014. október 30-ig (amikor 
a kormány meghozta a határozatot) kollektív háborús bűnösök, attól kezdve pedig 
nem.

Ezt az állítást támasztja alá Pásztor Bálint (a VMSZ köztársasági képviselőjének, a 
parlamenti nemzeti kisebbségi frakció vezetőjének) 2014. november 6-i -  beismerés
nek is nevezhető — nyilatkozata a Pannon RTV-nek: „A kollektív bűnösség eltörlé
se nem jelenti azt, hogy alanyi jogon mindenki esetében megszűnt a háborús bűnös 
pecsétje. Ezt továbbra is kezdeményezni kell, amit az áldozatok hozzátartozói vagy a 
túlélők még két évig tehetnek meg. A vagyon-visszaszármaztatási kérelem benyújtá
sára azonban már nincs lehetőség. Annak a határideje márciusban lejárt”.185

A megfogalmazásból nyilvánvaló: 1. A még életben lévő kollektív háborús bűnök
kel terhelt magyaroknak, illetve azok leszármazottainak továbbra is le kell folytat
ni a rehabilitálási eljárásokat. 2. A vagyon-visszaszármaztatási eljárásból kimaradnak 
mindazok a csúrogi, zsablyai és mozsori magyarok, akik 2014. március 1-jéig nem

179 Semmisség. Jogi Lexikon, CompLex, Budapest, 2009, 598.
180 Lásd a 188-as alatti írást.
181 A magyar fordításban „végzés”.
182 A magyar fordításban „végzés”.
183 Törvény az általános közigazgatási eljárásról (A JSZK Hivatalos Lapja, 33/97. és 31/2001. szám, 

A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 30/2010. szám). Lásd a Magyar Nemzeti Tanács Hiva
talos Honlapján: http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar- 
nyelven (a 37-es szám alatt).

184 Lásd az indoklás 7. bekezdésében. A 2-es alatti fordításban: „jogerős végzés hatályának megszünte
tésről szóló végzés alapján csak a jövőre nézve állhat be jogkövetkezmény”.

185 Pásztor Bálint: A kormányhatározat a rehabilitációs folyamat során is fontos dokumentum lesz (vi
deó). http://pannonrtv.com/web/?p= 166382

http://www.mnt.org.rs/175-Torvenyek-es-egyeb-jogi-dokumentumok-magyar-
http://pannonrtv.com/web/?p=


nyújtották be az ilyen irányú kérelmüket, mivel (a szerb kormány addig halogatta a 
határozat meghozatalát, hogy) ezzel a dátummal lejárt a kérvények beadására meg
szabott törvényi határidő.

Mindebből arra a következtetésre lehet jutni, hogy született egy megkésett, dek
laratív186 kormányhatározat, amely formálisan eltörli ugyan a három közösség ma
gyarjainak kollektív háborús bűnösségét, de „csak a jövőre nézve”. Ugyanakkor nem 
rendezi annak sem az erkölcsi (az érintetteknek továbbra is le kell folytatni a rehabi- 
litálási eljárásokat), sem az anyagi következményeit (a károsultak nem kapják vissza 
az elvett vagyonukat, nem részesülnek kárpótlásban), stb. Érdemben tehát nem vál
tozott semmi. Erre azt mondják: „Nesze semmi, fogd meg jól.” Ezt kellene nekünk 
most üdvözölni?

„Amit a politikának meg kellett tennie, azt megtette” fogalmazott Pásztor Istvánf 
a VMSZ elnöke.187 De a politika megtett-e mindent? Pásztornak ez a kijelentése kí
sértetiesen hasonlít a VMSZ sajtószolgálatának közleményére a nemzeti kisebbségek 
nemzeti tanácsairól szóló (egyébként rossz) törvény elfogadása kapcsán, miszerint 
„ennél többet nem lehet elérni a szerbiai parlamentben”.188

A határozat ellen „a kézbesítéstől számított 30 napon belül közigazgatási per in
dítható a Közigazgatási Bírósághoz történő kereset benyújtásával”. Amennyiben a 
VMSZ nem indít pert a határozat ellen (ami szinte biztosra vehető)189, akkor a ma
gyar közösség számára elfogadhatónak tartja. Ebben az esetben a felelősség a pártot 
és a két Pásztort terheli a határozat hiányosságaiért is.

A VMSZ-nek, illetve a parlamenti kisebbségi frakciónak egyúttal követelni kellene 
(csak éppen nem fogja megtenni), hogy a szerb képviselőház módosítsa a vagyon-vis- 
szaszármaztatási törvényt: nyisson új határidőt a kérvények átadására!

A magyarországi vezetőnek és pártoknak pedig végre tájékozódniuk kellene a szerb 
kormány kisebbségjogi intézkedéseiről, mielőtt (többnyire elhamarkodva) „üdvöz- 
lik” azokat.

186 deklaratív: kinyilatkoztató, kikiáltó, bemutató tartalmú jogi norma, ami végrehajtási rendelkezést 
v. szankciót nem tartalmaz (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2006, 127. o.).

187 Pásztor elégedett: „Amit a politikának meg kellett tennie, azt megtette”. 
http://delhir.info/delvidekymagyarsag-koezelet/32278-20l4-l 1-04-09-45-39, 2014. november 4. 
[10:44]

188 Közlemény, 2010. 02. 05. Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, VIII. évf. 28. szám, 
2010. február 6.
http://www.vmdp.org.rs/index.php?view=article&catid=9%3Aarchivum&id=151%3Ahirlevel-
viii-evf-28-szam&tmpl=component&print=l&page=&option=com_content

189 Pásztor „újságíróknak azt mondta: most talán pontot lehet tenni annak a jogi folyamatnak a végé
re, amely leveszi a kollektív bűnösség terhét a vajdasági magyar közösségről” . (Lásd a 198-as alat
ti írásban.)

http://delhir.info/delvidekymagyarsag-koezelet/32278-20l4-l
http://www.vmdp.org.rs/index.php?view=article&catid=9%3Aarchivum&id=151%3Ahirlevel-


2014. november 10. Budapest
A 3877. sz. szerb kormányhatározat190

A tények alapos ismeretében az 1944-45 telén teljesen magyartalanított, három bács
kai község (Csúrog, Mozsor és Zsablya) lakóinak kollektív bűnösségét eltörlő, hét 
évtizedet késett szerb kormányhatározat megtévesztő, kétes „gesztus”, mert az álla
mi szintre emelt, súlyos diszkriminációnak csak egy részére ad kétes értékű választ 
és -  Pásztor Bálint képviselő állításával szemben -  valójában semmilyen tényleges, 
gyakorlati következménnyel nem jár. Az pedig egyenesen felháborító, hogy a szerb 
kormány úgy hozta meg ezt a határozatot, hogy a kollektív bűnösség alól most men
tesített három falu egykori lakosai, ingatlan-tulajdonosai nem kérhetik vissza a jo
gos tulajdonukat, mert a vagyon-visszaszármaztatási eljárás szűkre szabott határide
je 2014. március 1-én lejárt. Egyértelmű a szándékos időhúzás oka, hiába hozsanná- 
zik a VMSZ elnöke, Pásztor István, és -  másfél évvel a személyesen neki tett ígéret 
időpontja után -  kifejezetten visszatetsző Áder Jánosnak, a Magyar Köztársaság elnö
kének köszönő levele. Hát nem: a délvidéki honfitársainkkal együtt-érző magyarok 
nem köszönik meg a látszat-gesztusokat, hanem követelik a kollektív bűnösség ter
he alól felmentett három falu elüldözött lakosai és minden más, politikai és gazdasá
gi értelemben bírósági ítélet nélküli sérelmet szenvedett délvidéki magyar számára a 
teljes körű politikai és vagyoni rehabilitációt is!
További következmények:

Ez a sajnálatosan célt tévesztett elnöki köszönőlevél tulajdonképpen legitimálta és 
feledésre ítélte a szerbiai magyarok terhére hetven év alatt sorozatosan elkövetett, a 
gyorsuló asszimilációt elősegítő, kormányszintű jogfosztást, s ezután már szinte le
hetetlenné vált az 1944-45-ös tömeggyilkosságok teljes körű feltárása is! Úgy tűnik, 
hogy példátlan módon nemzeti kormányunk ezt is kész beáldozni a nagypolitikai cé
lokért, az általuk kitűnőnek nevezett kapcsolatok fenntartásáért. Pedig a történelem 
sokszor bizonyította, hogy a súlyos bűnök egyoldalú engedményeken alapuló sző
nyeg alá söprése soha nem jelent tényleges megoldást, viszont mindig magában hor
dozza a következő konfliktus magját.

Ehn József

190 ehn.vizinter@hu.inter.net, 2014. november 10. [8:57] 
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2014. november 23.
„Nem kell nekünk ellenség, ha vannak barátaink” 191

Egy háromszor visszautasított rehabilitációs kérelem története

A zombori Szladek László és Szladek Károly eddig eredménytelenül próbálta rehabili- 
táltatni az 1944-ben hazaárulás vádjával kivégzett nagyszüleit. Két ízben az eljáró bí
róság nem talált az áldozatokra terhelő tárgyi vagy anyagi bizonyítékot, de formális 
hibák miatt elutasította a keresetet. Harmadik alkalommal viszont megjelent a bíró
ságon egy, se az ügyészségtől, se a védelemtől nem kért írásos tanúvallomás, amely
ben a Vajdaságban elsőként rehabilitált 1944-es ártatlan áldozat leszármazottja terhe
lő kijelentéseket tett az eljárás tárgyát képező Hajnal Margita és Hajnal Pál ügyében, 
akiket korábbi kijelentéseiben ártatlan, brutális módon kivégzett mártírokként emlí
tett. A bíróság e kéretlen tanúvallomás nyomán, egyéb bizonyítékok hiányában újra 
elvetette a rehabilitációs kérelmet.

„2012. május 10-én adta be édesanyánk, Szladek Rózsa az első rehabilitációs kérel
münket a zombori Alapfokú Bíróságnál. Rá egy évre, áprilisban érkezett egy vissza
utasító ítélet, 2014 szeptemberében jött a második elutasító ítélet, amit édesanyánk 
időközbeni elhalálozása miatt már mi, az unokák megfellebbeztünk, erre most, októ
ber 27-én kaptuk kézhez a harmadik elutasító végzést. Első két alkalommal a bíróság 
nem talált terhelő tárgyi bizonyítékot nagyszüleimmel szemben, viszont nem zárta ki 
a lehetőségét annak, hogy besúgók lehettek. Fennmaradt egy jegyzék, amelyben föl
tüntették azok nevét, akiket ezen az alapon, hazaárulás vádjával végeztek ki. Ebben 
a jegyzékben a 862. és 863. helyen szerepel nagyszüleim neve. Ehhez azonban tudni 
kell, hogy a nagyszüleimet 1944. november 17-én tartóztatták le, és még aznap ki
végezték őket, tehát bírósági eljárásról szó se lehetett. Ezt egyébként az Alapfokú Bí
róság se tagadja sehol” mondja Szladek László, aki az október 27-i tárgyalást a követ
kezőképpen ecseteli:

-  Beidéztek a bíróságra, és tekintettel arra, hogy az ügyvédek sztrájkoltak, a bíró 
megkérdezte, megtarthatjuk-e a tárgyalást ügyvéd jelenléte nélkül. Beleegyeztem, hi
szen a Fellebbviteli Bíróság ítélete annyira pozitívan hangzott, hogy az általunk meg
kérdezett szakértők is azt mondták, az újratárgyalás során nem születhet elmarasz
taló ítélet, hiszen ahhoz vezető bizonyítékot nem sikerült földeríteni. Aztán mégis

191 Magyar Szó, 2014. november 22. 20, vagy http://www.magyarszo.com/hu/2532/hetvege/, 2014. 
november 23. [13:39]
A fellebbezés alapján a zombori Felsőbb Bíróság, a Reh. 204/13 számú végzésével ismételten re
habilitálta Hajnal Pált és Hajnal Margitát. Az ugyancsak zombori Felsőbb Ügyészség a végzés el
len 2016. május 23-én újból fellebbezést nyújtott be, amit az újvidéki Fellebbviteli Bíróság 2016. 
augusztus 25-én hozott (Rehzs. 268/16 számú) végzésével elfogadott és elutasította a tragikus sor
sú Hajnal házaspár rehabilitálását. Ez a végzés jogerős, ellene most már csak a rendkívüli jogorvos
latra van lehetőség.

http://www.magyarszo.com/hu/2532/hetvege/


fölbukkant egy terhelő bizonyíték, Mérey-Zagyva Emma írásos tanúvallomása, ami 
perdöntőnek bizonyult.

— Mérey-Zagyva Emma elsőként rehabilitdltatta ártatlanul kivégzett édesapját, és eb
ben a kontextusban mindig nagy beleérzéssel mesélt az általam készített interjúk során az 
Ön édesanyjáról, akinek szülei a golgoták golgotáját járták meg elpusztításuk során. Mi
ről tanúskodott ez alkalommal?

— Foggal-körömmel akadályozza egy volt verbászi polgár, Kiss Tibor rehabilitálását 
is Zagyva Emma, aki Verbászra felnőttként költözött, személyes élménye nem lehe
tett az ott történtekről. Most hasonló módon lépett föl. írásos vallomása szerint több
ször járt családi házunkban, illetve családunk csatorna parti szállásán, ahol 7-10 éves 
korában többször szemtanúja volt, hogy játszótársa -  édesanyám -  szülei honvéd és 
SS-tiszteket láttak vendégül a zsidók deportálása és a szerb lakosság likvidálása ide
jén. Az idén október 16-án a zombori Felsőbb Ügyészségnek címzett, végül a Felsőbb 
Bíróságnak benyújtott vallomás perdöntőnek bizonyult, hiszen a bíróság nem talál
ta bizonyítottnak, hogy a nagyszüleimmel szemben folyt volna bármilyen eljárás, vi
szont tényként hozta föl, hogy szerepelnek a háborús bűnösnek nyilvánítottak nyil
vántartásában és a kivégzettek jegyzékében, de hogy konkrétan miért, a korabeli „be
súgó” minősítés mellett, nem tudni. A jogi nonszensz, hogy a végzésben az áll, hogy 
a felperesek nem bizonyították az érintettek ártatlanságát!

— Arról van tudomása, hogy miként került kéretlen tanúként Mérey-Zagyva Emma a 
képbe?

— Mindössze a vallomásából idézhetem vélhető indítékát, miszerint azért kíván ta
núskodni, hogy megakadályozza, hogy a nagyszüleim rehabilitációja bemocskolja a 
második világháború során, illetve közvetlenül utána ártatlanul kivégzett zomboriak 
becsületét. (Egyébként a verbászi ügyben is ezzel érvelt.) Emma néni tehát már 7—10 
éves korában meghozta az ítéletet nagyszüleim bűnössége felett -  mutatja a vallomás 
másolatát Szladek László. -  Meglepődve vettük tudomásul, hogy egy bírósági eljárás 
során bárki, aki nem érintett az ügyben, besétálhat a törvényszékre, vallomást tehet, 
és a kéretlen tanúskodást akár az ügyészség, akár a védelem releváns tényként fölhasz
nálja. Még különösebb az idős hölgy magatartása, hogy beleavatkozik a rehabilitáci
ós eljárásokba.

— Volt korábbi kapcsolata, találkozása Mérey-Zagyva Emma nénivel?
— Ő következetesen családunk barátjaként, megboldogult édesanyám játszópajtá

saként mutatkozik be. Nem beszélve arról, hogy beteg édesanyám alig tudott elmen
ni Emma néni édesapja rehabilitációs tárgyalására, de elment, és ott olyan vallomást 
tett, ami jelentősen előremozdította az ő ügyét. Több ízben a házunkban Tibor fiá
val családunk vendégszeretetét, baráti szeretetünket és támogatásunkat élvezték. Bi
zalmunkba fogadtuk őket, így most azzal szeretném megköszönni nekik a viszonzást, 
hogy nem kell nekünk ellenség, ha vannak „barátaink”!



— A Felsőbb Bíróság október végi végzését elfogadják?
— Megfellebbezzük természetesen, hiszen az ügyészségnek és a bíróságnak nincsen 

bizonyítéka nagyszüleim bűnössége felől, a terhelő tanúvallomásról pedig már csak a 
végzésből értesültünk, tehát a bíróság nem ismertette velünk, nem adott lehetőséget 
a védelem előkészítésére, ráadásul a végzés azt állítja, hogy nekünk kellett volna bizo
nyítanunk a nagyszülők ártatlanságát, nem pedig a bíróságnak a vétkességüket. Már 
maga az eljárás számos nyitott kérdést hagyott maga mögött...

Az eset kapcsán elektronikus levélben megkerestem a jelenleg Ausztriában tartóz
kodó Mérey-Zagyva Emmát, akinek nevében fia, dr. Zagyva Tibor egyebek közt a 
következőket válaszolta: „Nagyon sajnáljuk Szladekékat, de Emma néni nem tudott 
megbirkózni a lelkiismeretével és le kellett írnia az igazságot a bíróság részére is. [...] 
Emma néni emlékezete szerint (a szerző kiemelése) Szladekék is fogadták a magyar tisz
teket és később az SS tisztjeit is a csatorna melletti szállásukon abban az időben, amikor 
a magyar hadsereg bevonult Zomborba, na meg amikor 1944-ben a zombori zsidó
kat deportálta az SS, ők, a Szladekék a vendégszeretetükről biztosították a hóhérokat. 
Ezt a lelki súlyt Emma néni nem bírta tovább elviselni, és élete alkonyán megsza
badult ettől a tehertől, hogy Isten előtt tiszta lappal álljon.” (A szerző megjegyzé
se: Zagyva Tibor válaszlevelében természetesen nem a rehabilitálást követelő Szladek 
családról van szó -  lapszusz, vagy inszinuáció lenne? -, hanem Hajnal Margita és 
Hajnal Pál családi közösségéről, a Szladek família felmenőiről).

Fekete J. József

2014. december 5. Nyolc vajdasági magyar civil szervezet és három magyar párt (a 
VMDK, VMDP és a MPSZ), valamint több magánszemély követelte, hogy „a szerb 
kormány módosítsa az október 30-i ülésén hozott határozatot, olyan módon, hogy a 
két ominózus határozatot a keltezésük napjától fogva semmisítse meg, éspedig mind
azon sérelmet szenvedett személyek tekintetében, akik ellen nem hoztak jogerős köz- 
igazgatási határozatot, vagy bírósági ítéletet, illetve szabályos bírósági vagy közigazga
tási eljárás során nem állapították meg, hogy háborús bűnt követtek el”.192

2014. december 21. Tari Istvány az MNT óbecsei tanácsnoka (VMDK -  Csonka 
Áron) javasolta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács tűzze napirendre és foglaljon állás a 
szerb kormány 3877-es számú határozatáról.

Hajnal Jenő, az MNT elnöke a javaslatot „nem tűzte napirendre, mert a nemze
ti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény szerint nem tartozik a nemzeti taná
csok hatáskörébe”.193

192 http://bozokiantal.blogspot.rs/2014/12/veglegesen-toroljek-kollektiv-bunosseget_7.html, 2014. 
december 7. [12:06]

193 Tari javaslatát és Hajnal válaszát lásd a Dokumentumok c. részben!

http://bozokiantal.blogspot.rs/2014/12/veglegesen-toroljek-kollektiv-bunosseget_7.html


2015. január 13. A (magyarországi) Központi Nyomozó Főügyészség felfüggesztette a 
délvidéki mészárlások ügyében indított nyomozást. Lépésüket azzal indokolták, hogy 
a nyomozás szempontjából fontos további forrásanyagok Németországban és Szerbi
ában telhetőek csupán fel. Ezért az ügyészség nemzetközi jogsegély kérelemmel for
dult a két országhoz, ennek teljesítéséig pedig szüneteltetik az eljárást.194

2015. január 24. A megbékélés folyamatát nem lehet visszafordítani. Ami Szer
biában e téren történik, az maga a bocsánatkérés folyamata -  hangsúlyozta Pász
tor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Szegeden, a Gál Ferenc Főiskola 
Klebelsberg-termében az 1944/1945-ös délvidéki magyar népirtás 70. évfordulóján 
rendezett megemlékezésen.

Teleki Júlia felidézte, 70 évvel ezelőtt 1945. január 23-án űzték ki őket, Csurog ma
radék magyarságát otthonukból és indították el őket a járeki halál táborba. Ő akkor 
egyéves volt. Mint mondta: a túlélők megélték, hogy emléktáblát emeltek az áldoza
toknak, levették a magyarok válláról a kollektív bűnösség terhét, de az elkobzott va
gyon visszaszolgáltatása még várat magára.

„A kioltott életet már senki nem adja vissza, de kártéríteni kell azokat, akiket ár
tatlanul meghurcoltak, akiket a szabadságjoguktól megfosztottak, akiknek elvették a 
gyerekkorát, ifjúkorát” fogalmazott. Mint mondta, a túlélők fontosnak tartják szerb 
részről a bocsánatkérést, ahogyan azt magyar részről Ader János államfő megtette. A 
csúrogi magyarokat és szerbeket összeköti a gyász, hisz mindkét oldalnak voltak vesz
teségei. „Majd akkor élhetünk békességben, ha mindkét nemzet fiataljai megtanul
ják, mi történt 1944/1945-ben, mert azt az iskolában megtanultuk, hogy mi történt 
1942-ben, de az 1944/1945-ös véres eseményekről nem történt említés sem” mondta.

Pásztor István reflektált arra, amit Teleki Júlia mondott, hogy a túlélők bocsánat
kérést várnak az 1944/1945-ben történtek kapcsán. Ezt megérti, de mint mondta, a 
szerb belpolitikában a bocsánatkérés intézményét az előző köztársasági elnök olyany- 
nyira lejáratta, hogy ma nincs olyan komoly szerb politikus, aki bocsánatot kérne. 
Mint fogalmazott, Szerbiában akkor szoktak bocsánatot kérni, amikor valaki rálép a 
másik ember lábára, ám ez esetben sokkal fontosabb dologról van szó. Az a jó, hogy 
ezt nem egy bocsánatkéréssel intézték, intézik el. Az a folyamat, ami zajlik, az maga 
a bocsánatkérés.195

194 Nem nyomoznak tovább a délvidéki népirtások elkövetői után. http://delhir.info/cimlap/kiemelt- 
hirek/35896-2015-02-05-17-40-28, 2015. február 5. [18:37]

195 Mihályi Katalin: Az igazság előbb-utóbb megtalálja a maga útját. Magyar Szó, 2015. január 26. 1. 
és 4., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2596/kozelet/121194/Az-igazs%C3%Alg-el%C5%- 
91bb-ut%C3%B3bb-megtal%C3%Allja-a-maga-%C3%BAtj%C3%Alt.htm, 2015. január 26. 
[08:39] »  2015. január 26. [20:15]
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2015. március 31. Újvidék
Nem kapnak kárpótlást?196
Döntés a „külön pótlék” összegéről

A rehabilitációról szóló 2011. évi törvény197 (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlö
nyének 92/11 száma) 22. szakasza alapján „a rehabilitált személy számára a szabad
ságvesztés idejét kétszeres terjedelemben külön szolgálati időnek ismerik el.”

A 22. szakasz 2. kezdése kimondja, hogy „a rehabilitált személynek külön szolgála
ti időként elismerik a szabadságvesztés utáni munkanélküliség effektív idejét is, leg
több két év terjedelemben, amennyiben a munkanélküliség az érintett személy jogai 
és szabadságai sérelmeinek a következménye volt”.

A törvény 23. szakasza értelmében „az a személy, akinek -  a 22 szakasz alapján -  el
ismerték a külön szolgálati időt, legkevesebb nyolc évre szólóan, havi térítményre 
(külön pótlékra) jogosult, a Szerb Köztársaságban az előző évi átlagfizetés 50% ér
tékében”. Ennek a pótléknak „az elszámolását a Köztársasági Rokkantsági és Nyug
díj-biztosítási Alap (a továbbiakban Nyugdíj-biztosítási Alap) végzi”.

Az említett alap egészen mostanáig az ellene indított bírósági és közigazgatási perek 
ellenére elutasította, illetve illetéktelennek nyilvánította magát a határozathozatalra, 
mindaddig, „amíg az illetékes minisztérium nem hoz utasítást az eljárás módjáról”.

Az ügyben a Köztársági Polgári Jogvédőnél tett panaszomra kapott 19-39000/13 szá
mú, 2015. március 16-i válaszlevélből arról értesültem, hogy a több mint három éves 
utánajárás meghozta az eredményt: a Közigazgatási Bíróság végül illetékesnek nyilvá
nította a Nyugdíj-biztosítási Alapot a rehabilitálási törvény 22. és 23. szakasza alapján, 
vagyis a szabadságvesztés idejének elismerésére és a külön pótlékról való döntéshozatal
ra. A Nyugdíj-biztosítási Alap honlapjáról már letölthető a szabadságvesztés idejének 
elismerésére szolgáló űrlap.198

A kérelmezőnek az űrlaphoz mellékelnie kell:
1. a személyi igazolványának fénymásolatát,
2. a rehabilitálásról szóló végzésnek az eredetijét, illetve hitelesített másolatát,
3. a szabadságvesztés idejét igazoló bizonyítékokat,
4. a szabadságvesztés utáni munkanélküliségről szóló bizonyítékot,
5. a valamelyik banknál nyitott számláját igazoló bizonyítékot (a folyószámla kár

tya fénymásolatát) és

196 JOGI-INFO, joginfo@ungarnportal.com, 2015. április 1. [19:41]; DélHír portál: http://delhir. 
info/cimlap/friss-hireink/38525-2015-04-01 -19-34-34, 2015. április 01. [21:30]

197 http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Rehabilit%C3%A1l%C3%A1si%20t%C3%B6- 
rv%C3%A9ny
198 http://pio.rs/images/dokumenta/Obrasci/2015/OBR-0158%20Zahtev%20za%20priznavanje%20- 
prava%20na%20poseban%20penzijski%20staz%20i%20mesecnu%20novcanu%20naknadu.pdf

mailto:joginfo@ungarnportal.com
http://delhir
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http://pio.rs/images/dokumenta/Obrasci/2015/OBR-0158%20Zahtev%20za%20priznavanje%20-


6. az összegnek a felhatalmazott személy, gyám vagy intézmény részére való kifize
téséről szóló dokumentumot.

A Nyugdíj-biztosítási Alap igazgatója időközben meghozta a rehabilitált szemé
lyeknek járó külön pótlék összegéről szóló a határozatot, miszerint ez az összeg a
2015-ös évre havi 22.265,00 dinárt tesz ki.199

Zakón o rehabilitaciji
Na osnovu ölana 23 Zakona o rehabilitaciji kojim se ureduju rehabilitacija i 
pravne posledice fehabilitacije lica koja su iz politiőkih, verskih, nadonalnih ili 
ideoloSkih razloga liéena ¿ivota, slobode ili drugih prava do dana stupanja na 
snagu Zakona, u RF PIO doneto je reSenje o odredivanju iznosa meseöne 
nov&ane naknade (poseban dodatak) za rehabilitovano lice.
Ovim reéenjem obraöunava se meseőna novcana naknada (poseban dodatak) 
rehabilitovanom licu u visini od 22.265,00 dinara za 2015. godinu.
Reéenje je objavljeno u broju 19 „Slu2benog glasnika” RS, od 20. februara 2015. 
godine. Zahtev za priznavanje prava na novaónu naknadu po Zakonu o 
rehabilitaciji predaje se na obrascu koji se moie odétampati sa sajta RF PIO.

★ *  *

A törvényben és a kísérő jogszabályokban sérelmezhető, hogy erre a külön pótlékra 
csak azoknak a személyeknek van joguk, akiknek a szabadságkorlátozása legalább négy 
évig vagy (a jobbik esetben) három évig tartott és még két évig munkanélküli volt. 
Ez azt is jelenti, hogy a meghurcolt, táborba zárt vajdasági magyarok közül szinte alig 
vagy éppen senki nem számíthat erre a külön pótlékra, csak a szolgálati évek növelésére 
és -  ennek alapján -  a nyugdíjának a (minimális) kiigazítására. Hol voltak a vajdasági 
Magyar Szövetség (VMSZ) köztársasági képviselői, amikor ezt a torvényt meghozták?

2015. április 24. Újvidék
Elismerték a járeki táborban töltött időt!200

Rehabilitdldsi jogok

Több mint háromévi közigazgatási eljárás után a Tartományi Nyugdíj- és Rokkant
biztosítási Alap (2015. április 16-i keltezéssel) határozatot hozott, amellyel „külön 
szolgálati időnek” ismerte el, kétszeres terjedelemben a járeki táborban eltöltött időt.

A közigazgatási eljárás még 2012. április 12-én indult és csak most ért véget. A ha
tározat ellen fellebbezni a Köztársasági Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alaphoz a vég
zés kézhezvételétől számított 15 napos határidőn belül lehet.

199 A határozat a SZK Hivatalos Közlönyének 2015. február 20-i 19. számában jelent meg. 
www.pio.rs/lat/aktuelnosti/137-vesti.html, 2015. március 3.

200 DélHír portál: http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/39524-2015-04-25-19-32-30, 2015. április 
25. [21:26] és Kisebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL, II. évf. 105. szám, 2015. ápri
lis 26.

http://www.pio.rs/lat/aktuelnosti/137-vesti.html
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/39524-2015-04-25-19-32-30


A kérelmező 1941-ben született Csúrogon. Gyermekként, 1945. január 23-án — a 
család többi tagjával együtt -  a járeki táborba hurcolták, ahol kilenc hónapot töltött. 
Most ezt az időszakot kétszeres terjedelemben, vagyis egy év hat hónap terjedelemben 
ismerte el neki a nyugdíjbiztosító. Ennek alapján jogosultságot szerzett nyugdíjának 
a kiigazítására, illetve a növelésére, a (most már) megnövelt szolgálati évek alapján.

TÖRVÉNY A REHABILITÁCIÓRÓL201

Nyugdíjra jogosító idő
22. szakasz
A rehabilitált személy számára a szabadságvesztésének az idejét megduplázva nyugdíj
ra jogosító időnek ismerik el.
A rehabilitált személy részére a szabadságvesztése utáni munkanélküli időszakot 
nyugdíjra jogosító időnek ismerik el valóságosnak tekintett időszakként legfeljebb 
kétévi időtartamra, abban az esetben, ha a munkanélküliség az ebben a törvényben 
leírt jog- és szabadságsértések miatt következett be.

Havi térítmény (külön pótlék)
23. szakasz
A rehabilitált személy, akinek a 22. szakasz értelmében elismerték a nyugdíjra jogo
sító időt, legkevesebb nyolc évre szólóan havi térítményre (külön pótlékra) jogosult 
a Szerb Köztársaságban az előző évben elért havi átlagfizetés 50 százalékának a ma
gasságában.
A külön pótlék elszámolását, egybehangolását és kifizetését a Köztársasági Rokkant
sági és Nyugdíj-biztosítási Alap végzi.
A külön pótlék kifizetéséhez szükséges pénzt a szerb köztársasági költségvetésből te
remtik elő.

A rehabilitálási törvény 23. szakasza előlátja a rehabilitált személy azon jogát is, 
hogy -  amennyiben elismerték számára „a külön szolgálati időt, legkevesebb nyolc 
évre szólóan -  havi térítményre (külön pótlékra) jogosult, a Szerb Köztársaságban az 
előző évi átlagfizetés 50% értékében”.

A Nyugdíjbiztosító elutasította viszont a rehabilitálási törvény 23. szakaszára ala
pozott kérelmet, vagyis hogy ismerje el a „külön pótlékra” való jogosultságot is.

-  Mivel nevezettnek, a megállapított tényállás szerint egy év hat hónap terjedelem
ben lett elismerve a nyugdíjra jogosító idő, nem teljesültek a rehabilitálási törvény

201 http://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/Rehabilit%C3%A 11%C3%A 1 si%20t%C3%B6rv%C3%- 
A9ny

http://bozokiantal.blogspot.rs/search/label/Rehabilit%C3%25A


23. szakaszában előírt feltételek a havi térítmény (külön pótlék) elismerésére, tekin
tettel arra, hogy a rehabilitálási törvény 23. szakaszában a havi pénzbeli térítmény 
(külön pótlék) elismerésének előírt feltétele, hogy a rehabilitált személynek legalább 
nyolc év lett elismerve, a törvény 22. szakasza értelmében -  olvasható a határozat ren
delkező részének negyedik bekezdésében.

P E L U E h b E
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Kako je npeMa yTBpljeHOM mmh^hhmhom CTatt»y MMeHOBdHoj npn3H3T noceőaH neH3njcKM cra>K y 
TpajaH>y oa 01 roAHHe h  06 Meceun,Hncy ncnyn>eHH yc/ioBH nponncaHn mji3hom 23. 3aKona o 
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A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) köztársasági parlamenti képviselőit és ter
mészetesen a párt vezetőjét (amellett, hogy a zsablyai, csúrogi és mozsori magyarok
ra vonatkozóan a kollektív bűnösség csak 2014. október 30-ától előre nézve szűnt 
meg) politikai, szakmai és erkölcsi felelősség terheli, mivel a gyűjtő tábor (ok) ba zárt 
vajdasági magyarok közül -  a törvény ilyen megfogalmazása miatt -  szinte alig szá
míthat valaki erre a „külön pótlékra”. Az is csak hosszadalmas, sok kitartást igény
lő eljárás után.



Rehabilitálták Draza Mihailovicot
A belgrádi felső bíróság döntése értelmében rehabilitálták 

Dragoljub Draza Mihailovié hírhedt csetnikvezért.

A sokak által történelminek nevezett rehabilitációval megszüntették azt az 1946-os 
ítéletet, amellyel Mihailovicot halálra ítélték és megfosztották minden polgári jogá
tól. A rehabilitációra vonatkozó ítélet végleges, nincs mód fellebbezésre, mivel egyol
dalú volt az eljárás -  írja a Tanjug.

Az ítélet magára vonta a nyilvánosság figyelmét, és a bíróság előtt nagy számú pol
gár gyülekezett, köztük az antifasiszta szervezetek képviselői, az épületben pedig ott 
voltak a Nők feketében elnevezésű mozgalom tagjai, valamint Mladen Obradovic, az 
Obraz elítélt tagja is. A többéves eljárást során több tucat tanút hallgatott meg a bí
róság, többségében történészeket, továbbá áthallgatták a tárgyaláson készült hang- 
felvételeket és új dokumentumokat gyűjtöttek be. Egyébként egy egyszerű eljárásról 
volt szó, nem is volt szembenálló fél, de mivel közérdekűvé nyilvánították, az utóbbi 
években a belgrádi felső ügyészség is figyelemmel követte.

A rehabilitációs kérelmet az elítélt unokája, Vojislav Mihailovic nyújtotta be 2006- 
ban, később pedig több szervezet és párt is csatlakozott a kezdeményezéshez. Szerin
tük Mihailovic nem kapott jogot a védekezésre, és nem láthatta ügyvédét a tárgyalás 
kezdetéig. Mint megállapították, nem valósult meg a pártatlan bíróságra való joga, 
a vádiratot pedig hét nappal a tárgyalás előtt kézbesítették neki. A halálos ítélet ki
hirdetése után két nappal Mihailovicot Belgrádban kivégezték. Most külön bizottság 
foglalkozott a kivégzés helyének meghatározásával, s mivel nincsenek más bizonyíté
kok, a belgrádi elsőszámú alapfokú bíróság 2013-ban úgy határozott, hogy 1946. jú
lius 17-ét határozza meg Mihailovic halálának időpontjaként.202

202 http://www.vajma.info/cikk/szerbia/22110/Rehabilitaltak-Draza-Mihailovicot.html, 2015. május 
14. [14:35]
Lásd még Undruzenja antifasista Novog Sada: Rehabilitacija -  uzroci i posledice [Az Újvidéki An
tifasiszták Szövetsége: Rehabilitálás -  okozatok és következmények. Növi Sad/Újvidék 2015. 160. 
és Aleksandar Sekulovic: Rehabilitacija Draze Mihailovica. Politicko nasilje nad istinom i pravdom. 
Savez antifasista Srbije [Draza Mihailovic rehabilitálása. Politikai erőszak az igazság és az igazságos
ságellen. Szerbia Antifasiszta Szövetsége]. MostArt. Beograd-Zemun/Belgrád-Zimony 2016. p. 138.
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2015. május 23.
Hol tartunk, merre tovább 25 év után?203

Tanácskozást tartottak Temerinben az 1944145-ös magyarellenes atrocitásokról

Hol tartunk, merre tovább 25 év után? címmel történészeky társadalomtudósoky közéle
ti személyiségek jelenlétében az 1944145-ös magyarellenes atrocitásokról tartott tanácsko
zást Temerinben az Impressum Polgárok Egyesülete.

Ágoston András, a VMDK nevében negyedévszázaddal ezelőtt fogalmazta meg e 
kezdeményezést, amely az esetek tudományos feltárására és történelmi igazságtételé
re vonatkozik.

Ágoston András: „1989 júniusában néhányan már pontosan tudtuk, hogy lesz 
VMDK, magyar szervezet lesz, autonómiát fogunk követelni, és a legfontosabb, amit 
akkor éreztünk, hogy felvetjük az 1944/45-ös atrocitások kérdését. Annyira jelen volt 
a közvéleményben, környezetünkben ez a téma, azokban a hónapokban, években, 
amikor folyton növekedett a szerb nacionalizmus, olyannyira, hogy az emberek újra 
elkezdtek félni attól, hogy mi lesz, ha megismétlődik, az ami a második világháború 
végén megtörtént. Ezért kellett szólnunk.”

Annak ellenére, hogy a lelkes helyi kutatók foglalkoztak a témával, az események 
leírásával, máig is sok a fehér folt, az ismeretlen vagy az elhallgatott tény, mondta 
Csorba Béla, az 1944/45-ös események kutatója, a tanácskozás egyik szervezője. „A 
vajdasági magyar kutatók, helytörténészek is és mindenki, aki ebben részt vett, elé
gedett lehet a munkája eredményével, mert külső segítség nélkül is nagyon sokat le
tettek az asztalra. Ez azzal magyarázható, hogy volt egy impulzív érzelmi hozzáállás, 
egy erőteljes belső energia. Az igazi nagy előrelépést természetesen az a politikai küz
delem jelentette, és annak az eredménye, amelynek következtében létrejött a két or
szág közötti vegyes bizottság. Bár meg kell mondanom, amennyi pénzt és energiát 
ennek a létrehozásába belefektettek, ahhoz képest az eredmények nem látványosak.”

Még mindig van miről beszélni, mondta bevezetőjében Gusztony András. „Az el
múlt huszonöt évben felállt az akadémiai vegyes bizottság, megszületett a kárpótlási 
törvény, eltörölték, de nem semmisítették meg a kollektív bűnösséget, megtörtént az 
államfői főhajtás, viszont elmaradt a szerb bocsánatkérés, még mindig nincsen köz
ponti magyar emlékmű, nincs igazi feltárás, számos jelöletlen tömegsír van a Vajda
ságban.”

Cseresnyésné Kiss Magdolna a Keskenyúton Alapítvány elnöke, aki a konferencia 
levezetésére is vállalkozott, elsőként Bozóki Antal ügyvédet kérte fel előadása meg
tartására, aki a rehabilitálás és restitúció nehézségeiről tájékoztatta a tanácskozáson

203 http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18642/Hol-tartunk—merre-tovabb-25-ev-utan.html, 2015. 
május 24. [8:50]

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18642/Hol-tartunk%e2%80%94merre-tovabb-25-ev-utan.html


résztvevőket.204 Mint elhangzott, az illetékesek nagyon lassan, vontatottan dolgoz
nak, jogukat csak azok tudják érvényesíteni, akik végigjárták a hosszadalmas, akadá
lyokkal terhes és költséges bírósági eljárást.

A szervezők nem szorítkoztak csupán Délvidékre, Botlik József kisebbségkutató, 
történész, a Kárpát-medence szerte történt kegyetlen támadásokról beszélt, arról, 
hogy mi történt abban az időszakban Kárpátalján, Felvidéken, Erdélyben.

Horváth László „Magyar áldozatok és a magyarság migrációja Horvátországban a 
második világháború végén és után” címmel tartott előadást, Csorba Béla viszont a 
viszont az 1944/45-ös események irodalom- és sajtóbeli visszatükröződéséről beszélt.

Szakály Sándor történész új szempontokkal világította meg az 1942-es történése
ket, azokat tetteket, amelyeket a magyar hadsereg követett el. Matuska Márton publi
cista évtizedek óta kutatja az 1944-45 telén lezajlott délvidéki magyarellenes véreng
zés körülményeit, a tegnapi tanácskozáson Az elhallgatott razzia (1944-1945) cím
mel tartott igen tartalmas előadást. A közelmúltban jelent meg Pintér József Szennyes 
diadal című monográfiája, amely a szenttamási magyarság 1944/45-ös tragédiájába 
nyújt betekintést, de már hozzáfogott a péterrévei adatok feltárásához is, a kutatások 
állásáról ő számolt be. Az óbecsei eseményeket Kiss Igor kisebbségkutatói szociológus 
szemléltette, hiszen Óbecse sok más településhez hasonlóan fehér folt az 1944/45-ös 
viktimológiai kutatások terén.

Megbékélés sajtója és olvasatai -  ezzel az előadással zárta a tanácskozást Ternovácz 
István újságíró, aki a sajtó anyagából válogatott, és annak olvasatait interpretálta. A 
tanácskozás keretében Bank Barbara megnyitotta a Délvidéki Magyar Golgota ván
dorkiállítását, Pirityiné Szabó Judit viszont felolvasta Potápi Árpád János nemzetpoli
tikáért felelős államtitkár köszöntő és támogató levelét.

Adám Csilla

2015. május 29. Újvidék város képviselő-testülete deklarációban ítélte el az 1944 
őszén és telén bírósági ítélet nélkül kivégzett és az egykori kátyi erdőben titokban el
temetett áldozatokkal szembeni kommunista gonosztettet.205

A Nyilatkozatról, amelyet a Mindannyian Újvidékért képviselőcsoport javasolt, amit 
a Szerb Megújhodási Mozgalom (SPO) és a Dinara-Drina-Duna csoport képviselői

204 A rehabilitálás és restitúció Szerbiában -  Jogi szempontok c. felszólalásom szerkesztett szövegét 
lásd: http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/40791-2015-05-23-12-36-00, 2015. május 
23. [14:29]

205 Tanjug: Skupstina Novog Sada usvojila Deklaraciju o „Rajinoj sumi” [Újvidék Képviselő-testülete 
nyilatkozatot fogadott el „Raja erdejéről”/ a kátyi erdőről]. A deklarációt lásd a Dokumentumok c. 
részben!
Vecemje novosti: http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:550588-Skupstina-Novog-Sada-
usvojila-Deklaraciju-o-Rajinoj-sumi, 2015. május 29. [21:34] Lásd még Matuska Márton: Az el
hallgatott razzia -  Vérengzés Újvidéken (1944-45). A kátyi erdő misztériuma. 227-229.

http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/40791-2015-05-23-12-36-00
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:550588-Skupstina-Novog-Sada-


alkotnak, a Képviselő-testület 78 képviselője közül 64 szavazott, akik jelen voltak a 
városi parlament ülésén, a Nyilatkozatra 42 képviselő szavazott, 10 ellenezte, 12 pe
dig nem vett rész a szavazáson.206

2015. május 31. A Szerb Megújhodási Mozgalom (SPO) közölte, hogy bűnvádi fel
jelentést tett az Újvidékhez közeli kátyi erdőben (Rajina suma) 1944-ben elkövetett 
bűncselekmény miatt, amit a hatóság a város felszabadítása után követett el.

„Vladimir Jelic, a SZMM Városi Bizottságának elnöke a belgrádi háborús bűnök
ben illetékes ügyészségnek átadta a bűnvádi feljelentést több száz újvidéki és Vajda
ság más polgárának tömeges meggyilkolása miatt, akik holttestét 1944 őszén és telén 
az Újvidékhez közeli kátyi erdőben ástak el”, közölte a párt.

Jelic emlékeztetett, hogy az újvidéki Képviselőtestület két nappal ezelőtt nyilatko
zatot fogadott el, amelyben elítélte a kátyi erdőben történ bűncselekményt, amelyet 
a városi parlament képviselőinek többsége támogatott. Elmondása szerint a cél nem 
csak a tiszteletadás volt az ártatlan áldozatoknak, akik ítélkezés és védelemre való jog 
nélkül tragikusan vesztették életüket 1944 végén, hanem, az is hogy az illetékes szer
vek megkezdjék ennek a bűncselekménynek a felderítését.

„A háborús bűncselekmények soha nem évülnek el, tanúi vagyunk, hogy ma is ítél
keznek a nácik felett, akik évtizedekig elkerülték az igazságszolgáltatást, és reméljük, 
hogy az igazság utoléri azokat, akik ezt a bűncselekményt elkövették és a kommunis
ta mozgalom tagjai voltak” hangoztatta Jelic a közleményben.207

Visszhangzik a kátyi erdő208
A Vajdasági Magyar Demokrata Párt közleményben üdvözli az újvidéki 

képviselő-testület deklarációját, amely elítéli az 1944 őszén és telén a kátyi erdőben
elkövetett bűntettet

A Vajdasági Demokrata Párt üdvözli Újvidék Város Képviselö-testülete 2015. május 29-ei 
deklarációját, amely elítéli az 1944 őszén és telén a kátyi erdőben (szerbül Rajina suma) a 
jugoszláv kommunista hatalom erőszakszervezetei által jogaitól megfosztott, bírósági ítélet 
nélkül kivégzett több száz újvidéki polgár (szerbek, magyarok, bunyevácok) elleni bűntettet.

A párt úgy véli, a deklaráció fontos lépés abban az irányban, hogy fény derüljön 
a teljes igazságra, és ideológiai, politikai, vallási és nemzeti előítéletek nélkül végre

206 Tanjug: Krivicna prijava za zlocin u Rajinoj sumi 
h ttp :/ /w w w .b 9 2 .n e t/in fo /v e st i/in d e x .p h p ?y y y y = 2 0  1 5& m m  = 0 5 & d d  = 31 & n av _  
category=l l&nav_id=998645, 2015. május 31. [11:02]

207 Lásd a 218 alatti írást.
208 http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18673/Visszhangzik-a-Katyi-erdo.html, 2015. május 31. 

[19:32] és Magyar Szó, 2015. június 2. 12.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=20
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18673/Visszhangzik-a-Katyi-erdo.html


megtörténhessen az ártatlan áldozatok rehabilitálása. Felhívjuk a figyelmet, hogy je
lenleg az átfogó kutatások egyik legnagyobb akadálya, hogy a kommunista terror 
időszakára vonatkozó újvidéki dokumentumok többségét az idők során vagy meg
semmisítették, vagy ismeretlen helyen őrzik, ezért egyelőre az áldozatok pontos szá
mát sem lehet meghatározni. Mindez nemcsak a magyar, de a többi áldozatra is vo
natkozik.

Vajdasági magyar történészek és publicisták kutatásai és becslései alapján a jugo
szláv katonai közigazgatás hónapjaiban és közvetlenül azt követően Újvidéken több 
mint ezer magyar nemzetiségű polgárt kínoztak halálra vagy lőttek agyon, nemcsak 
a kátyi erdőben, de az egykori dohánygyárban, a folyamőrség laktanyájában és más 
helyeken. Erőszakos halálukat megelőzően ismereteink szerint legtöbbjük ellen sem
milyen bírósági eljárás nem folyt. „Emlékeztetjük a közvéleményt és a városi képvise
lő-testületet, hogy a kegyeleti jog mindenkit megillett. A bírósági ítélet nélkül kivég
zett ártatlan áldozatoknak civilizált országokban emellett az utókor tisztelete is kijár. 
Ennek ellenére az ártatlan magyar áldozatoknak Újvidéken mindmáig nem épülhe
tett emlékhelye, noha azt a vajdasági magyar pártok mindegyike és az újvidéki ma
gyar civilszervezetek immár 25 esztendeje követelik” olvasható a VMDP-közlemé- 
nyében, melyet Csorba Béla, a párt elnöke írt alá.

2015. június 11. Két újabb, az 1944/45-ös vérengzésről szóló monográfiát és egy do
kumentumfilmet mutattak be Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán. Bemutatták 
továbbá Matuska Márton Az elhallgatott razzia Újvidéken 1944-45 és Pintér József 
Szennyes diadal című könyvét, valamint a KárpátPress Produkció Halálhörgés és sira
lom című dokumentumfilmjét.209

Időben nyújtsák be a rehabilitációs kérelmet!210
Egyes kárpótlási ügyekhez rehabilitációra is szükség lesz — Forduljanak szakemberhez

Az újabb rehabilitációs törvényt 2011 végén hirdették ki, melyben kibővítették azok 
körét, akik erre jogosultak. A mai napig hatályos törvény alapján intézik ezeket az ügye
ket a bíróságok, s a kérelmeket 2016 decemberéig lehet benyújtani. Buckó Györgyy aki 
ügyvédként a rehabilitációs és vagyon-visszaszármaztatási kérelmek ügyével foglalkozik,

209 dió: „Megtisztelő és megrázó feladat volt”. Magyar Szó, 2015. június 12. 6., vagy http://www. 
magyarszo.com /hu/2734/kozelet/128579/% E2% 80% 9EM egtisztel% C5% 9 l-% C3% A9s- 
megr%C3%Alz%C3%B3-feladat-volt%E2%80%9D.htm, 2015. június 12. [09:43] »  2015. 
június 13. [11:49]

210 Magyar Szó, 2015. június 11. 13., vagy http://www.magyarszo.com/hu/2733/kozelet/128518/ 
Id % C 5% 9 1 b en -n y % C 3 % B A jts% C 3 % A l k -b e -a-re h ab ilit% C 3 % A l ci% C 3% B 3s- 
k%C3%A9relmet!.htm
2015. június 11. [14:28]

http://www
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rámutatott: a rehabilitációs és restitúciós kérelmek határideje különbözik ugyan, a kár
pótlási ügyek azonban állnak, és előfordulhat, hogy bizonyos ügyekben szükség lett vol
na a rehabilitáció megindítására, de mire elkezdenének vele foglalkozni, már a rehabi
litáció határideje is lejár, s emiatt egyesek kérelmét majd elütik.

-  Akitől mindenféle bírói határozat nélkül konfiskálták a vagyonát, márpedig so
kan így jártak, például a német ajkú lakosság igen nagy része is, azok, illetve leszár
mazottaik önállóan vagy ügyvéden keresztül beadták a restitúciós kérelmüket az ügy
nökséghez. Márpedig ahhoz, hogy valaki kárpótlást kapjon konfiskálás esetén, ahhoz 
először rehabilitálni kell. Mint tudjuk, rehabilitációra vonatkozó kérelmeket jövő év 
végéig be lehet adni, a kárpótlási kérelmek beadásának határideje azonban lejárt. Az 
erre vonatkozó törvény kimondja, hogy a hatóságnak egy éven belül döntést kell hoz
nia a kérelem kapcsán, viszont ezt nem tartják be, évekig nem csinálnak semmit, s 
a rehabilitációs kérelmek beadásának határideje is egyre közelebb van, ami akár azt 
eredményezheti, hogy mire a hatóságok a kárpótlási ügyet elővennék, melyhez szük
séges a rehabilitáció is, addigra már a rehabilitációs kérelmet sem lehet beadni -  ma
gyarázta Buckó.

Buckó rámutatott, ahol ügyvéd vagy szakember foglalkozik a kérelmekkel, nincs 
baj, hiszen az nyilván beadta mindkét kérelmet, és csak idő kérdése, hogy döntés szü
lessen az ügyben, de azok, akik maguk adták be a kárpótlási kérvényt, megtörtén
het, hogy nem adtak be rehabilitációs kérelmet is. Elmondta, hozzá éppen most fu
tott be egy ilyen eset, ahol a hölgyet, akinek végre elővették az ügyét, felszólította a 
Restitúciós Ügynökség, hogy hatvan napon belül indítsa meg a rehabilitációt. Hozzá
tette, most még van idő a rehabilitáció megindítására, bajban lesz azonban az, akinek 
2016 decembere után veszik elő az ügyét, és akkor kérdezik meg, adott-e be rehabili
tációs kérelmet. Ha nem, abban a pillanatban elveszik a kárpótlási kérelem.

-  A tanácsom azok számára, akik maguk intézték a vagyon-visszaszármaztatási ké
relem beadását, hogy ha nem adtak be rehabilitációs kérelmet is, forduljanak szak
emberhez, ügyvédhez, aki ezt megteszi, ha szükséges, a kárpótláshoz ugyanis nincs 
minden esetben szükség rehabilitációra. Ezt a szakember tudni fogja, amint belenéz 
a restitúciós kérelembe. A rehabilitációs kérelemhez be kell szerezni a szükséges szü
letési és halotti anyakönyvi kivonatokat, melyekkel a kérelmező bizonyítja, hogy ro
koni kapcsolatban állt a felmenővel, akinek a rehabilitálását kérvényezi, valamint ok
irattal vagy tanúval kell bizonyítani, hogy őt jogtalanul megfosztották ilyen-olyan jo
gától -  magyarázta Buckó.

Az ügyvéd elmondta még, a rehabilitációs ügyekben elég korrekt ítéletek születnek, 
melyekben a területileg illetékes Felső Bíróság hoz döntést, azaz elég sok embert si
került rehabilitálni, akiket annak idején megfosztottak az életüktől, elkobozták min
den vagyonukat, vagy több évre bebörtönözték őket. A kárpótlási ügyekkel, ha lassan 
is, a Restitúciós Ügynökség foglalkozik, s mint Buckó rámutatott, az üzlethelyiségek



visszaadása gyorsabb ütemben történik, a termőföldek tekintetében azonban olyan 
rossz a törvény, hogy majdnem jobb is, hogy várni kell, mert a jelenlegi törvény csak 
akkor adja vissza a vagyont, ha a visszaigényelt földterület még ott van, és még min
dig állami tulajdonban van. Ez viszont nagyon ritkán van így, s ezért az emberek na
gyon kis százaléka kaphatna földet. Viszont a parlament előtt ott van a beterjesztett 
törvénymódosítás, mely arra vonatkozik, hogy a csereingatlan intézményét bevezes
sék, vagyis akitől itt elvettek tíz hektárt, az kapjon máshol tízhektárnyi földet. Ennek 
a módosításnak az elfogadása politikai akarat kérdése, de ha ez megtörténik, ezek az 
ügyek is megoldódhatnak, van ugyanis miből visszaadni, mert a több százezer hek
tárra becsült földterületből mindössze százezer hektárt igényelnek vissza, tette hozzá.

Magyar Lívia

2015. június 14. Újvidék 
Üres Jog(ok)

A rehabilitáltaknak nincs nyugdíjnövelésF11

2015. április 24-i írásomban212 már ismertettem, hogy több mint háromévi közigaz
gatási eljárás után, a Tartományi Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap (2015. ápri
lis 16-i keltezéssel) határozatot hozott, amellyel „külön szolgálati időnek” ismerte el, 
kétszeres terjedelemben, a járeki táborban 1945-ben eltöltött időt.

A kérelmező 1941-ben született Csúrogon. Gyermekként, 1945. január 23-án -  a 
család többi tagjával együtt - , a járeki táborba hurcolták, ahol kilenc hónapot töltött. 
Ezt az időszakot kétszeres terjedelemben, vagyis egy év hat hónap terjedelemben is
merte el neki a nyugdíjbiztosító.

Milyen nyugdíjbiztosítási jogo(ka)t valósíthat meg ennek alapján a rehabilitált sze
mély? A rehabilitálási törvény213 23. szakasza előlátja a rehabilitált személy azon jo
gát, hogy -  amennyiben „a külön szolgálati időt, legkevesebb nyolc évre szólóan” el
ismerték számára -  havi térítményre (külön pótlékra) jogosult, a Szerb Köztársaság
ban az előző évi átlagfizetés 50% értékében”.

A törvény (szerencsétlen) megfogalmazása sajnos az jelenti, hogy a meghurcolt, tá
borba zárt vajdasági magyarok közül szinte alig, vagy éppen senki nem számíthat erre

211 Europica Centrális (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2015. június 15. és DélHír portál: http://delhir. 
info/delvidek/magyarsag-koezelet/41778-2015-06-15-19-39-46, 2015. június 17. [10:34]

212 Elismerték a járeki táborban töltött időt! DélHír portál: http://delhir.info/cimlap/friss-hirei 
nk/39524-2015-04-25-19-32-30, 2015. április 25. [21:26] és Kisebbségi Fórum -Temerin, KIFO 
HÍRLEVÉL, II. évf. 105. szám, 2015. április 26.

213 Zakón o rehabilitaciji. Megjelent a SZK Hivatalos Közlönyének 2011. évi 92. számában. Magyar 
nyelvű szöveg: http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Rehabilit%C3%A1l%C3%A1si%20 
t%C3%B6rv%C3%A9ny

http://delhir
http://delhir.info/cimlap/friss-hirei
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a külön pótlékra, mivel a táborok többségét (szerencsére) nem tartották fenn négy 
évig, azok közül, akik közül pedig, akik esetleg ennyi ideig táborban voltak, már alig 
él (hét) valaki. Maradt, tehát, a szolgálati évek növelése alapján a rehabilitált nyugdí
ja kiigazításnak, illetve a „külön szolgálati idővel” növelt szolgálati évei alapján az új, 
nagyobb nyugdíjösszeg megalapításának követelése.

A 2003. évi (utoljára 2014-ben módosított) Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Tör
vény214 44. szakasza szerint „a szolgálati idő, amely alapján nyugdíj- és rokkantbizto
sítási jogokat lehet szerezni, magába foglalja:

1.) biztosítási időként számolt és a külön szolgálati időt, ennek a törvénynek a ren
delkezései szerint, és

2.) azt az időt, amely biztosítási időként és külön szolgálati időkét beszámításra ke
rült a szolgálati időbe, azoknak a jogszabályoknak az alapján, amelyek ennek törvé
nyek a hatálybalépésig hatályosak voltak”.

Tartományi Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap újvidéki fiókszervezete erre a ren
delkezésre hivatkozva elutasította a járeki tábor megjárt rehabilitált személy nyugdíj- 
növelési kérelmét, akinek (ezt megelőzően) egy év hat hónap terjedelemben elismer
te a „külön szolgálati időt”.

Az Alap május 28-i (a fenti) határozatának indoklásban ez áll:
-  Tekintettel arra, hogy nevezettnek, mint rehabilitált személynek, külön szolgála

ti idő lett megállapítva, a Rehabilitálási Törvény 22. szakasza 1. bekezdésének értel
mében, és mivel ez nem képez biztosítási időt és külön szolgálati időt, a Nyugdíj- és 
Rokkantbiztosítási Törvény 44. szakasza értelmében, nincsenek meg a feltételei an
nak, hogy nevezettnek új szolgálati idő kerüljön megállapításra a Rehabilitálási Tör
vény alapján és az öregségi nyugdíj új összege legyen meghatározva.

Magyarán, az elutasító határozatot a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Törvény 44. sza
kaszára alapozták, miszerint csak azt a külön szolgálati időt számolják be a szolgála
ti időbe, amelyet azon jogszabályok alapján ismertek el, „amelyek ennek törvények a 
hatálybalépésig (vagyis 2003-ig -  B. A.) hatályosak voltak”. Mivel a Rehabilitálási tör
vényt 2011-ben fogadta el a szerb parlament, az e törvény alapján elismert külön szol
gálati idő -  a határozat meghozója szerint -  nem képezheti a nyugdíjnövelés alapját.

Jelica Timotijevic, a Köztársasági Rokkantsági és Nyugdíj-biztosítási Alap Kommu
nikációs Szektorának igazgatója ezt az értelmezést már -  az idézett határozat június 
4-i kézbesítése előtt, az Újvidéki Rádió hétvégi, 2015. május 16-17-i tájékoztató mű
sorában -  előre jelezte:

— A külön szolgálati időt, a rehabilitálási törvény szerint, nem regisztrálják az anya
könyvi nyilvántartásban és nem veszik tekintetbe a nyugdíjra való jog megszerzésekor,

214 Zakón o penzijskom i invalidskom osiguranju. Megjelent a SZK Hivatalos Közlönyének („SÍ. 
glasnik RS”), br. 2003. április 2-i 34. számában. Módosítások: 64/04, 84/04, 83/05, 101/05, 
63/06, 5/09, 107/09, 30/10, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14.
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HOBor M3HOca crapocHe neH3nje no ocHosy yTBpfjeHor noce6Hor neH3HjcKor crawa npn3H3Tor 
peiueH»eM  OBe OM/wja/ie 6p. 132328 181.38/15 oa 16.04.2015.

y  cnpoaefleHOM nocrynKy yTBpljeHO je:

-fla je HMeHOBdHa kopmchmk crapocHe neH3Mje no peweH>y őse On/iMja/ie 6p.CTI-l33862 oa 
21.01.1997. roAMHe,

-A a  j e  peiuejteM OBe O w i n j a ^ e  6p.l32328 181.38/15 oa 16.04.2015. MMeHOBaHOj npw3HaT n o c e ö a H  
neH3MjcKM cra>K y  Tpajah>y oa 01 roAMHe m 06 MeceuM K a o  pexa6nnnTOBaHOM nwuy y  CMMC/iy m/i.22. 
craB 1. 3aKO Ha o pexa6n/iMTaunjM (" C n J/ ia cH M K  PC" 6p.92/2011),

MnaHOM 44. 3aKOHa o HMO ("OiywőeHM rviacHMK P e n yö / iH K e  Cp6nje" 6poj 34/03, 64/04-YC, 84/04- 
AP.33K0H, 85/05,101/05-Ap.3aKOH, 63/06 YC, 5/09, 107/09 YC, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 M 
142/14) yT B p fje H O  je Aa neH3njCKM c r a *  Ha ochoby Kora c e  CTHM y m ocTBapyjy npaBa H3 neH3MjCKor h 
HHBa/iMACKor ocnrypaK>a oöyxBaia:

1.) BpeMe Kője ce panyHa y cra>K ocMrypaH»a m noce6aH craw npeMa OApeAöaMa O B o r 3aKOHa,

2.) BpeMe K ő je  je Kao c r a w  ocnrypaH>a m n o c e ö a H  c ra )K  ,p a M yH a T o  y  n eH 3njcK M  cra>K npeMa 
n ponncM M a koJm cy 6nnn H a  CHa3M ao C TynaK>a Ha C H a ry  OBor 3aKOHa.

063MpoM Aa je MMeHOBaHOj yreptjeH noceöaH neH3MjcKM craw Kao pexa6n/iMTOBaHOM /wuy y  CMMC/iy 
h/i.22. craB 1. 3aKOHa o pexa6M/inTaunjn Te Aa h cth  He npeAcraB/ba cia>K ocnrypaH»a h noceőaH 
da)K y CMHcny HaBeAeHor H/iaHa 44.3aKOHa o Í1MO Hncy ncnyH>eHii ycnoBH Aa ce MMeHOBaHOj yTBpAM 
y neH3njcKn craw noceőaH craw yTBpfjeH no 3aKOHy o pexa6n/inTauMjn m oapcah hob hbhoc 
crapocHe neH3Mje.
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illetve ennek nem lehet hatása a nyugdíj összegének újbóli meghatározására. A külön 
szolgálati idő, a rehabilitálási törvény szerint, a havi külön pénzbeli pótlék megvaló
sításának az alapja -  hangzott el Timotijevic nyilatkozatában.215

Ebből arra lehet következtetni, az Alapnak nincs szándékában a törvénytelen sza
badságelvonás idejével arányosan növelni az érintettek nyugdíját. Más szóval -  a tá
jékoztatási igazgató asszony értelmezése szerint -  olyan jogról van szó, amit elismer
tek ugyan, de annak nincsen semmilyen anyagi vonzata. Vagyis: üres jogo(ok)ról van 
szó. Akkor meg minek a törvény? Mi értelme van a hosszadalmas eljárásnak, ha sé
relmet szenvedettek nem tudják megvalósítani a szerb állam által törvényben garan
tált jogaikat?

A döntéshozók szem elől tévesztették viszont, hogy a határozat nem csak törvényelle
nes, hanem ellentétben van Szerbia nemzetközi kötelezettségeivel216 és a Rehabilitálási

215 Az idézett szöveg az Újvidéki Rádió Novosti [Hírek] c. műsorában hangzott el. A riportot Nevena 
Vrtulek készítette.

216 Az Európai Parlament 2015. március 11-i állásfoglalása a Szerbiáról szóló 2014. évi eredményjelen
tésről [2014/2949(RSP)], a 29. pontjában, „felszólítja a szerb kormányt a rehabilitációs törvény 
teljes körű, megkülönböztetéstől mentes végrehajtására”, http://www.europarl.europa.eu/sides/

http://www.europarl.europa.eu/sides/


törvény meghozatalának céljával is. Ez pedig a rehabilitált személyek kárpótlása. Nem 
vették figyelembe, hogy a Rehabilitálási törvény speciális törvény, amely hatálytalanítja 
az általános törvényt (Lex speciális derogat légi generáli). Külön jogokat állapít meg a re
habilitált személyek számára, amelyek a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Törvény 2003. 
évi meghozatalakor még nem léteztek. Nem vették figyelembe azt a szabályt sem, hogy 
a későbbi törvény hatálytalanítja a korábbit (Lexposterior derogat légi priori).

Az ominózus határozat ellen természetesen fellebbeztünk a Köztársasági Nyugdíj- és 
Rokkantbiztosítási Alap belgrádi igazgatóságához. Mit dönt a másodfokú szerv? Lehet, 
hogy a dolog a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságához is eljut.

A Rehabilitálási Törvény gyakorlati alkalmazásból az a tapasztalat, hogy a rehabili
tált személyek a törvény által garantált jogokból sajnos csak annyit tudnak megvaló
sítani, amennyiért a hatóságok előtt megküzdenek.

Ismételten felvetődik kérdés: hol voltak a VMSZ köztársasági képviselői, amikor 
ezt a rossz törvényt meghozták? Miért nem kérték a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítá
si Törvény 2014. évi módosításakor, hogy a Rehabilitálási Törvényben foglalt külön 
szolgálati idő is alapja legyen a nyugdíjösszeg növelésének? Egyáltalán, miért kapják 
a fizetést?

2015. június 22. A Délvidéken ez idáig egyetlen 1944-45 tömegsírt sem tártak fel, 
egyetlen magyarokat meggyilkoló „hős partizánt” sem neveztek meg vagy vádoltak 
meg, a szerb kormány pedig máig nem kért bocsánatot a délvidéki magyarság ellen 
elkövetett etnikai mészárlásokért. Mégis a magyar kormány úgy gondolja, lezárult a 
szerb-magyar megbékélés folyamata, így felfüggeszti a Szerb-magyar Akadémiai Ve
gyes Bizottság működését -  olvasható az Alfahír cikkében.

Az írás összefoglalja, hogy öt év is kevés volt arra, hogy az illetékes testület kézzel 
fogható eredményeket produkáljon, ráadásul a kormány azt is titkolja, hogy mindez 
mennyibe került az adófizető állampolgároknak.217

2015. június 24. A második világháború végén a „még hidegebb napok” tömeggyil
kosságait a legfelsőbb vezetés jóváhagyásával, előre megszervezve követték el -  mond
ta a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság által feltárt és feldolgozott dokumen
tumok alapján az mta.hu-nak218 adott interjúban a testület elnöke. Kocsis Károly aka

getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0065&language=HU&ring=B8-2015-0213
217 Kézzel fogható eredmények nélkül szünteti be munkáját a Szerb-Magyar Akadémiai Vegyes
Bizottság.
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/42064-2015-06-22-l4-30-46, 2015. június 22. 
[15:57]

218 Teljesnek tekinthető a délvidéki magyar áldozatok névsora, http://mta.hu/mta_hirei/teljesnek- 
tekintheto-a-delvideki-magyar-aldozatok-nevsora-136548, 2015. június 24., vagy a Hírlevél 2015. 
július 15-i számában.

http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/42064-2015-06-22-l4-30-46
http://mta.hu/mta_hirei/teljesnek-


démikus szerint munkájuk fontos eredménye az is, hogy a téma a szerbiai közbeszéd 
részévé válhatott.

Kocsis, a legújabb kutatások alapján, az áldozatok számával kapcsolatos kérdésre 
is válaszolt.

—A szerb kutatók korábban körülbelül5000főre becsülték a magyarellenes vérengzések 
áldozatainak számáty miközben más történészek — nem csupán a magyarok — 15 000-től 
40 OOO-ig teszik a meggyilkoltak számát. Mi a vegyes bizottság álláspontja e tekintetben?

— Ki lehet mondani, hogy a fellelhető, a levéltári kutatás során felbukkant és előke
rült dokumentumok és névsorok alapján teljesnek tekinthető áldozati névsor állt ösz- 
sze. A névsorokban szereplő nevek elemzése alapján mintegy 7000 minden bizonnyal 
magyarnak vélhető áldozatot sikerült azonosítani. Ugyanakkor biztos tudomásunk 
van arról, hogy az újvidéki és a zombori névsor, noha készült ilyen, elveszett, nem ke
rült elő. Az azokon szereplő áldozatok számát mintegy 1500-1500 főre becsülhetjük 
a visszaemlékezések, halottá nyilvánítások, anyakönyvi iratok alapján. Ehhez járul
nak még azok az áldozatok, akikre vonatkozóan nincsenek levéltári adatok, ugyanak
kor éppen az említett időszakban tűntek el vagy lettek halottá nyilvánítva. E szemé
lyek létszámára vonatkozóan szintén becslésekre kell hagyatkoznunk, amelyek azon
ban annyiban megalapozottak, hogy a dokumentált névsorokhoz képest más forrá
sok segítségével egyes településeken a feltárt áldozatok számában mintegy 40 száza
léknyi eltérés mutatkozik. Amennyiben ezt az egész vajdasági területre alkalmazzuk, 
akkor összességében mintegy 13-14 000 főre tehető a magyar áldozatok száma.”

A kérdésre, „mit tudunk ma az 1944-1945-ös mészárlások hátteréről? Központi utasítás
ra történtek, vagy inkább 'túlbuzgó' helyi parancsnokok, egységek számlájára írhatók az at
rocitások?'' Kocsis röviden és tömören fogalmazott: „A mészárlások a vajdasági katonai ha
tóságok utasítására, a legfelsőbb vezetés, Josip BrozTito jóváhagyásával történtek.”219

2015. augusztus 6. Újvidék
Rehabilitálási jogok

Külön pótlék pedig nincsP20

Már beszámoltam arról, hogy -  több mint háromévi közigazgatási eljárás után -  a 
Tartományi Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Alap (2015. április 16-i keltezéssel) ha
tározatot hozott, amellyel „külön szolgálati időnek” ismerte el, kétszeres terjedelem
ben az 1945-ben a járeki (gyűjtő)táborban eltöltött időt. A Nyugdíjbiztosító eluta
sította viszont a rehabilitálási törvény 23. szakaszára alapozott kérelmet, vagyis hogy

219 Lásd még: Kutatás örve alatt. A délvidéki vérengzés feltárásának politikai összefüggései, http:// 
www.keskenyut.hu/contents/printwindow.jsp?id=l&main=609, 2012. március 12.

220 DélHír portál: http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/442l6-2015-08-10-10-53-12, 2015. 
augusztus 10. [14:15] és JOG-INFO 6/2015 NJSZ

http://www.keskenyut.hu/contents/printwindow.jsp?id=l&main=609
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/442l6-2015-08-10-10-53-12


ismerje el a „külön pótlékra” való jogosultságot is.221 A határozat elleni fellebbezésre 
július 17-én megérkezett a másodfokú, elutasító határozat is.

A közigazgatási eljárás befejezését jelentő határozat szerint „a fellebbezés alaptalan, 
az alapjául szolgáló határozat viszont szabályos és a törvényen alapszik”. A másodfo
kú határozat valójában megismétli az elsőfokú határozatban foglaltakat, miszerint a 
(2003. évi, utoljára 2014-ben módosított) Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Törvény222 
44. szakasza előírja, hogy „a szolgálati idő, amely alapján nyugdíj- és rokkantbiztosí
tási jogokat lehet szerezni és megvalósítani:

1.) a biztosítási időként számolt és a külön szolgálati idő, ennek a törvénynek a ren
delkezései szerint, és

2.) az idő, amely biztosítási időként és külön szolgálati időként beszámításra került 
a szolgálati időbe, azoknak a jogszabályoknak az alapján, amelyek ennek törvé
nyek a hatálybalépésig hatályosak voltak”.

-  A tárgy irataiba való betekintéssel megállapítást nyert, hogy nevezettnek, mint re
habilitált személynek, az újvidéki fiókszervezet 132328 181.38/15 számú 2015. ápri
lis 16-i határozatával, mint rehabilitált személynek, egy év hat hónap terjedelemben, 
külön szolgálati idő lett megállapítva, de el lett utasítva a külön havi pénzbeli térítésre 
való jog (külön pótlék) elismerésére vonatkozó kérelem. Az említett külön szolgálati 
idő, amely a Rehabilitálási törvény223 alapján elismerést nyert, nem számít szolgála
ti időnek a törvény említett 44. szakasza értelmében, ezért szolgálati időként nem re
gisztrálják az anyakönyvi nyilvántartásban és nem veszik tekintetbe a nyugdíjra való 
jog megszerzésekor, illetve ennek nem lehet hatása a nyugdíj összegének újbóli meg
határozására. Az említett szolgálati idő csak a havi átlag térítés alapjául szolgál -  írja 
az elutasító végzés indoklásában.

Az elutasító határozatot a Nyugdíj- és Rokkantbiztosítási Törvény 44. szakaszára 
alapozták, miszerint csak azt a külön szolgálati időt számolják be a szolgálati időbe, 
amelyet azoknak a jogszabályoknak az alapján ismertek el, „amelyek ennek törvények

221 Lásd az Elismerték a járeki táborban töltött időt! c. 2015. április 24-i írásom. DélHír portál: http:// 
delhir.info/cimlap/friss-hireink/39524-2015-04-25-19-32-30, 2015. április 25. [21:26] és Kisebb
ségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL, II. évf. 105. szám, 2015. április 26. Lásd még: a Nem 
kapnak kárpótlást? JOGI-INFO, joginfo@ungarnportal.com, 2015. április 1. [19:41]; DélHír por
tál: http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/38525-2015-04-01-19-34-34,2015. április 01. [21:30], 
és az Üres jogok írásom is. Europica Centralis (CEC): Kisebbségi Sajtófókusz, 2015. június 15. 
és DélHír portál: http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/4l778-2015-06-15-19-39-46,
2015. június 17. [10:34]

222 Zakón o penzijskom i invalidskom osiguranju. Megjelent a SZK Hivatalos Közlönyének (SÍ. 
glasnik RS), br. 2003. április 2-i 34. számában. Módosítások: 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 
5/09, 107/09, 30/10, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14.

223 Zakón o rehabilitaciji. Megjelent a SZK Hivatalos Közlönyének 2011. évi 92. számában. Magyar 
nyelvű szöveg: http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Rehabilit%C3%A11%C3%A1 si%20 
t%C3%B6rv%C3%A9ny

mailto:joginfo@ungarnportal.com
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/38525-2015-04-01-19-34-34,2015
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/4l778-2015-06-15-19-39-46
http://bozokiantal.blogspot.com/search/label/Rehabilit%C3%A11%C3%A1
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a hatálybalépésig (vagyis 2003-ig!! -  B. A.) hatályosak voltak”. Mivel a Rehabilitálá- 
si törvényt 2011-ben fogadta el a szerb parlament, az e törvény alapján elismert kü
lön szolgálati idő -  a határozat meghozója szerint -  nem képezheti a nyugdíjnöve
lés alapját.

Némi reményt keltett az elutasító végzés indoklásának utolsó sora, miszerint „az 
említett szolgálati idő csak a havi átlag térítés alapjául szolgál”. A Nyugdíjbiztosító 
osztályvezetőjével folytatott beszélgetésből viszont kiderült, hogy az érintettnek erre a 
térítésre csak akkor lenne joga, ha legalább négy évet töltött volna a táborban.

A határozat ellen most közigazgatási pert lehetne indítani, az Alkotmánybíróság
hoz fordulni, csak éppen nem érdemes. Tiszta szélmalomharc, idő és erő pocsékolása 
lenne ez. Az eredmény előre borítékolható: a törvény úgy van megfogalmazva, hogy 
a jogsértettek ne valósíthassák meg ezt a jogot. A köztársasági ombudsmant azonban 
mindenképpen értesíteni fogom erről a jogsértésről.

A lefolytatott eljárások alapján leszögezhető: Az 1944/45-ben táborba hurcoltak a 
rehabilitálási törvény alapján nem szerezhetnek jogot a külön havi pénzbeli térítésre 
(külön pótlékra).224 Köszönve ezt (is) a Pásztor István vezette Vajdasági Magyar Szö
vetségnek, és a fia, Pásztor Bálint által irányított nemzeti kisebbségi parlamenti frak
ciónak, amelynek a témában kiemelkedő szószólója éppen Varga László képviselő 
volt. Meddig fognak még reprezentálni bennünket?

224 A törvény 23. szakasza értelmében „az a személy, akinek -  a 22 szakasz alapján -  elismerték a kü
lön szolgálati időt, legkevesebb nyolc évre szólóan, havi térítményre (külön pótlékra) jogosult, a 
Szerb Köztársaságban az előző évi átlagfizetés 30% értékében”. Ennek a pótléknak „az elszámo
lását a Köztársasági Rokkantsági és Nyugdíj-biztosítási Alap (a továbbiakban Nyugdíj-biztosítási 
Alap) végzi”.
A rehabilitált személyeknek járó külön pótlék összegéről szóló a határozat szerint ez az összeg a 
2013-ös évre havi 22.265,00 dinárt tesz ki. Lásd: www.pio.rs/lat/aktuelnosti/137-vesti.html

http://www.pio.rs/lat/aktuelnosti/137-vesti.html


2015. szeptember 19. Kopjafamotívumokkal díszített új, motívumaival is az áldo
zatokra emlékeztető kereszt emlékeztet ettől a naptól a bácsföldvári temetőben a falu 
1944-es magyar áldozataira. A régi, elkorhadt kereszt helyére állított akácfakereszt 
felállítását Fülöp Attila fafaragó kezdeményezte.225

2015. október 25. Pásztor István, Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Csúrogon, 
ahol az 1944- 1945-ben ártatlanul kivégzett áldozatokra emlékeztek, a megemléke
zést követően, a sajtónak azt mondta: „Ami ma politikailag, közéletileg, emberileg ki
szabható feladat, annak a teljesítése szempontjából a megbékélési folyamat vége felé 
járunk”. Kifejtette, hogy ahol lehetett, ott a közösség emlékművet állított, a szerb tör
vényhozás parlamenti nyilatkozatot fogadott el a kollektív bűnösség elítéléséről, ta
valy pedig a belgrádi kormány elfogadta azt a rendeletet is, amely hét évtized után 
hatályon kívül helyezte a három vajdasági település (Csurog, Mozsor és Zsablya) 
magyar lakosságának kollektív bűnösségét kimondó határozatot.” Hozzáfűzte, hogy 
„az év végéig befejeződik a magyar-szerb akadémiai történész vegyes bizottság feltá
ró munkája is, az eredményeket pedig hamarosan bemutatják. „Azt hiszem, hogy az 
idén már emelt fővel tudunk megjelenni minden emlékhelyen, mert mint utódok 
teljesítettük azt, ami a feladatunk volt. A megbékélés azonban egy olyan folyamat, 
amelynek valójában soha sincs vége. Előttünk áll a két társadalom szembesítése is. El
sősorban a szerb társadalom szembesítése, de önmagunk szembesülése is mindazzal, 
ami a negyvenes években történt. A megbékélés a megnyugvás alapfeltétele. Közössé
gi és egyéni szempontból is előbb megbékélésre van szükség ahhoz, hogy eljöhessen a 
megnyugvás fázisa. De haladunk, és ez a fontos” szögezte le.226

2015. november 1. Az 1944/45-ös ártatlan áldozatokra emlékeztek Újvidéken a 
Futaki úti temetőben. A megemlékezésen részt vett és beszédet mondott Latorcai 
Csaba magyar helyettes államtitkár, Csorba Béla, a VMDP elnöke és Csonka Áron, a 
VMDK elnöke. Pásztor István, a VMSZ elnöke végül nem tartotta meg beszédét.227 
Csorba Béla beszéde az újvidéki koszorúzáson:228 
„Tisztelt emlékezők, újvidékiek és környékbeliek, kedves vendégeink!

225feró:ÚjkeresztemlékeztetazártadanáldozatokraBácsfbldváron.MagyarSzó,2015.szeptember22.15.,vagy 
http://www.magyarszo.com/hu/2835/vajdasag/132948/%C3%9Aj-kereszt-eml%C3%A9keztet-az- 
%C3%A1 rtadan-%C3%Al ldozatokra-B%C3%Alcsf%C3%B61dv%C3%Al ron.htm, 2013. szep
tember 21. [12:13]

226 szb: Emelt fővel. Magyar Szó, 2013. október 27. 10., vagy Pásztor István: A vége felé közele
dik a magyar-szerb megbékélési folyamat. MTI. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19243/ 
Pasztor-Istvan-A-vege-fele-kozeledik-a-magyar-szerb-megbekelesi-folyamat.html, 2015. október 
25. [18:50]

227 C. T.: Hétről hétre. Családi Kör, 2015. november 5. 4.
228 Kisebbségi Fórum -  Temerin, KIFO HÍRLEVÉL, II. évf. 286. szám, 2015. november 3.

http://www.magyarszo.com/hu/2835/vajdasag/132948/%C3%9Aj-kereszt-eml%C3%A9keztet-az-
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19243/


A napokban múlt huszonöt esztendeje annak, hogy a szomszédos településen, 
Temerinben néhány nappal mindenszentek előtt először szerveztünk nyilvános meg
emlékezést az 1944 októberében kivégzett magyarok egyik tömegsírjánál. Sohasem 
fogom elfeledni azt a megtört, zokogó idős asszonyt, aki hangos jaj szavakkal nyilvá
nosan ekkor sirathatta el először 56 évvel korábban sokadmagával ártatlanul gödör
be lőtt fiatal fiát. A temerini megemlékezés sikeres próbának bizonyult: az állam nem 
küldött ránk rendőröket, sem verőlegényeket, sem provokátorokat, legfeljebb egy-két 
besúgó ólálkodott a fák között, vagy bújt meg az akkor még nem túl nagy számú em
lékező között. A temerini megemlékezés híre, köszönve a Magyar Szó akkori ügyele
tes szerkesztőjének, Matuska Mártonnak bombaként robbant a Délvidéken, s az el
következő napokban Vajdaság több településén követőkre talált. Legelőször éppen 
itt, Újvidéken, Papp Ferencnek és társainak köszönhetően, aki évtizedekig -  egészen 
haláláig -  vívta szélmalomharcát a szerb állammal, a város vezetőivel, a cinikus és kis
stílű rendőrségi és közvállalati bürokraták siserehadával.”

Csorba Béla

Ha körülnézünk, ma is azt látjuk, amit 25 évvel ezelőtt. Lényegében nem történt 
semmi. Az újvidéki magyarok békés küzdelme a mindenkit megillető kegyeleti jo
gokért, azért, hogy legyen az ártatlanul áldozatul esett magyaroknak is emlékműve, 
máig nem valósult meg. Egyelőre csak ígéretekkel van teli a padlás, s van egy megva
lósulatlan szép tervünk, ahogy azt Makovecz Imre megálmodta és megrajzolta.

Biztató, hogy Újvidék város képviselő-testülete májusban deklarációban ítélte el az 
1944 őszén és telén bírósági ítélet nélkül kivégzett és az egykori kátyi erdőben titok
ban eltemetett áldozatokkal szembeni kommunista gonosztettet, de tudnunk kell, 
hogy ekkoriban sem csupán ideológiai alapon működött a terror, hanem legalább 
ilyen mértékben, vagy még inkább, nemzeti alapon is. így tűntek el Újvidékről a né
metek, és így lettek megritkítva a magyarok. Hogy mennyien váltak az erőszakos cse
lekmények áldozataivá? Nem tudjuk, ugyanis az Újvidékre vonatkozó állambizton
sági iratok mindmáig nem kerültek elő. Vajon miért? Talán nem utolsó sorban éppen 
a nagy számú német és magyar áldozat miatt, amelynek száma eléri az ezres nagyság
rendet.

Egyszóval ami Újvidéket illeti, igen messze vagyunk még a munka befejezésétől: 
kár volt a Szerb-Magyar Akadémiai Vegyesbizottságnak a bejelentéssel annyira siet
ni. A munka ugyanis, annak ellenére, hogy sok minden történt, sok minden tisztázó
dott, még egyáltalán nincs elvégezve, és ez nem csak Újvidék vonatkozásában állítha
tó, de általánosabb érvénnyel is.

Tapasztaljuk, hogy a megbékélés nemes szándékát nemegyszer beárnyékolja a meg
valósulás számtalan gyarlósága. A rehabilitációs és kárpótlási eljárások vontatottan 
haladnak, a nagy csinnadrattával bejelentett szerb kormányhatározat Csúrog, Zsablya



és Mozsor egykori magyar lakói kollektív bűnösségének hatályon kívül helyezéséről a 
gyakorlatban egy pipa dohányt sem ér: továbbra is a meghurcolt túlélőnek és a meg
bélyegzett és megölt áldozat hozzátartozóinak kell az ártatlanságot bizonyítani, va
gyis ténylegesen, a szó igazi értelmében mindmáig érvényben maradt a kollektív bű
nösség emberiségellenes elve.

Van tehát még bőven tennivalónk, és éppen a még elvégzendő közéleti, politikai, ke
gyeleti munka tömkelegé miatt jó lenne, ha a szerb-magyar történelmi egymásrautalt
ságból következő őszinte szembenézés igénye nem homályosítaná el a látásunkat; üdvös 
volna, ha különbséget tudnánk tenni a napi hírértékű látszatsikerek és a tényleges ered
mények között, ellenkező estben nem fogjuk elkerülni az újabb történelmi csalódást.

-  Az emlékezés és a kegyelet virágait immár 26. alkalommal helyezték el a szomo
rú évfordulóra emlékezők délután Temerinben az 1944/45-ös partizánterror ártatlan 
áldozatainak a Nyugati temetőben levő nagy tömegsírjánál.

Beszédet meghívott vendégként Pócs János, Temerin testvértelepülésének, Jászapáti
nak, és a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője mondott. „Elég nagy baj, hogy évtize
deken keresztül csak titokban említették az áldozatok nevét a temeriniek. Hogy a gyil
kosok szabadon élhettek, és hogy a bácskai vérengzést a jugoszláv és a magyarországi 
politikában az egyik legnagyobb tabutémaként hallgatták el” mondta többek között.229

2015. november 2. »Nagy utat tett meg a vajdasági magyarság az utóbbi huszon
öt évben, amióta ,szabad’ emlékezni a második világháborúban és utána kivégzett ál
dozatokra, hiszen most már Vajdaság-szerte mintegy 30 helyen szerveznek megemlé
kezéseket” mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke az 
1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett szabadkai megem
lékezést követően az MTI-nek.230

Pásztor István, a VMSZ és a tartományi képviselőház elnöke és Predrag Matejin, az 
SNS tartományi frakcióvezetője koszorút helyez el az 1944-1945-ben kivégzett ártat
lan áldozatok tiszteletére rendezett megemlékezésen Szabadkán, a Zentai úti temető
ben álló Vergődő madár nevű emlékműnél (Fotó: MTI)

Pásztor István, a VMSZ elnöke a csantavéri temetőben tartott alkalmi beszédé
ben elmondta: yyA vajdasági magyar közösség számára az elmúlt hét évtized különö
sen fájdalmas volt. Azokra is emlékeztek azonban, még ha nem is volt szabad, akik

229 G. B.: Szomorú évfordulóra emlékeztek Temerinben. Magyar Szó, 2015. november 2. 6., vagy 
http://www.magyarszo.com/hu/2877/vajdasag_temerin/134836/Szomor%C3%BA-%C3%A9- 
vfordul%C3%B3ra-eml%C3%A9keztek-Temerinben.htm, 2015. november 2. [18:01]

230 MTI. Pásztor István: A vajdasági magyarság már 30 településen emlékezhet a második világháború 
áldozataira, http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19282/Pasztor-Istvan-A-vajdasagi-magyarsag- 
mar-30-telepulesen-emlekezhet-a-masodik-vilaghaboru-aldozataira.html, 2015. november 2. 
[17:33]
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ideológiai alapon, nemzeti hovatartozásuk miatt kerültek halálsorba. Köszönet min
denkinek a kollektív emlékezés fenntartásáért. Ez a kollektív emlékezés teremtet
te meg a lehetőséget, hogy ma emelt fővel emlékezhetünk. Megtettünk közösségi
leg mindent, hogy a bűnök napvilágra kerüljenek. Eljutottunk odáig, hogy létrejött 
a történész vegyes bizottság, amelynek munkája hamarosan befejeződik, és napvilág
ra kerülhetnek az eredményei. Tavalyelőtt a két kormányfő, tavaly pedig a szerb kor
mányfő hajtott fejet Szabadkán az áldozatok előtt. Ez a bizonyítéka annak, hogy az 
igazság mindig nyilvánosságra kerül. A megbékélési folyamat vége felé járunk. Ma
rad az emlékezés, a megérthetetlen tényekkel való szembesülés, de talán a megnyug
vásról is beszélhetünk majd” mondta a VMSZ elnöke.231

-  Az 1944-es ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek a muzslyai katolikus temető
ben. A Himnusz elénekelése, a szavalat és a Stanko Tratnjek nyugalmazott plébános
sal való közös imádság után a hozzátartozók és a helybéliek megkoszorúzták az em
lékükre állított emlékoszlopot. 2009 óta itt gyertyát gyújthatnak a hozzátartozók.232

2015. november 7. Hetven év után talán értelmetlen bűnösöket keresni, számhá
borút folytatni, de azért van még tennivaló bőven. Elsősorban itt, a zsablyai lerom
bolt temetőben. A több száz kivégzett méltóbb emlékhelyet érdemelne a meglévőnél, 
amelyet öt évvel ezelőtt közadakozásból hoztak létre, s amelyet minden évben a jó
lelkű emberek rendbe tesznek. Kelemen Sándor biztosította megemlékezésünk méltó 
körülményeit. Nem becsülöm le, de nem is értékelem túl a szerb-magyar megbékélés 
folyamatát. Az elmúlt években jelentős lépések történtek, mindenképpen nagy dolog 
a csúrogi emlékmű, és meg is marad egy központi kegyhelynek a vajdasági magyar
ság számára. De és a közös állami főhajtás (amelyre két évvel ezelőtt került sor) elle
nére továbbra is hiányolom a szerb bocsánatkérést.

Tavaly november 2-án jelentette be Aleksandar Vucic miniszterelnök Szabadkán, 
hogy eltörölték a sajkásvidéki magyarok kollektív bűnösségét. Mindenképpen nagy 
dolog az eltörlés, de jogászként tudom, hogy teljesen mást jelent hivatalosan az eltör
lés, mint a megsemmisítés. Tehát azt a törvényt nem kell eltörölni, hanem meg kelle
ne semmisíteni úgy, hogy annak semmilyen jogi hatásköre, következménye ne lehes
sen az elmúlt hetven évre visszamenőleg.

A napokban hangzott el, hogy hamarosan közzéteszik a Magyar-Szerb Akadémiai Ve
gyes Bizottság kutatásainak eredményeit, amivel be is fejezi a munkáját, pontot tesz a

231 bajk,tm: Emelt fővel emlékezhetünk. MagyarSzó,2015.november3., 1 és 1 l.,vagyhttp://www.magyarszo.
com/hu/2878/vajdasag_szabadka/134891/Emelt-f%C5%91vel-eml%C3%A9kezhet%C3%BCnk. 
htm, 2015. november 3. [08:12]

232 K. I.: A gátőr bosszúja. Magyar Szó, 2015. november 3. 5. , vagy http://www.magyarszo.com/ 
hu/2878/vajdasag_nagybecskerek/134865/A-g%C3%Alt%C5%91r-bossz%C3%BAja.htm,
2015. november 3., 12:29
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magyar-szerb együttélés szomorú fejezetére. Szerintem ennek akkor jön el az ideje, ami
kor minden jelöleden tömegsírt megjelölünk, amikor vélhető pontossággal számba vesz- 
szük az áldozatainkat, megtörténik a bocsánatkérés a szerb fél részéről is, valamint tény
legesen rehabilitálják ártadan áldozatainkat és azok hozzátartozóit -  mondta a lerombolt 
zsablyai katolikus temetőben tartott emlékezésen Gusztony András, Temerin leváltott pol
gármestere, akinek a nagyapja is ártadanul esett áldozatul 1944 őszén Zsablyán.233

2015. november 15. 
Ennyire vakok lennénk?234

Hiányzik Jézus feje az 1944-45-ös csúrogi emlékmű keresztjéről

Rádiós tudósítóként október 25-én a több tíz emlékező között magam is ott voltam 
az 1944-ben és 45-ben ártatlanul kivégzett csúrogi magyarok emlékművénél tartott 
megemlékezésen, az egykori dögtemetőben. Már akkor éreztem, hogy valami nincs 
rendben az emlékmű részét képező, apát, fiát és a megfeszített Jézust ábrázoló bronz 
szoborcsoporttal. Az esemény befejeztével elrohantam haza, hogy elkészítsem a rövi- 
debb és hosszabb riportokat a különböző műsorok részére. Aztán jöttek az újabb fel
adatok, események, elkapott a gépszíj és elfeledkeztem a csúrogi hiányérzetről.

Ma eszembe jutott és a sajtóból előkerestem egy olyan fotót, ami a csúrogi emlék
mű 2013. június 26-i (Áder János magyar államfő és Tomislav Nikolic szerb elnök 
jelenlétében történt) felavatásakor készült, és egyet, ami az idei megemlékezésen ké
szült. Megdöbbenésemre kiderült, hogy hiányzik a keresztre feszített Jézus fejét áb
rázoló hajlított bronz szál. És ezt akkor ott senki nem vette észre, vagy ha észrevette, 
nem tette szóvá. Én is késve teszem. De talán jobb későn, mint soha.

A csúrogi szoborcsoportot egyébként első ízben két hónappal felavatása után, 2013. 
augusztus közepén rongálták meg ismeretlen tettesek, amikor letörték a Jézus fejét és 
a feje fölött lévő glóriát. Akkor ismeretlen személyek (?) helyreállították a szobrot. A 
magyar-szerb megbékélés szellemében most is erre volna szükség.

Ternovácz István

2015. november 14. Húsz nappal az 1944-45-ös csúrogi áldozatokra való megem
lékezés után is hiányzik a keresztre feszített Jézus fejét ábrázoló hajlított bronzszál.

„A glória a Krisztus feje fölött most is majdnem leesik. Egyszer már leesett, vagy le
tört, vagy valaki letörte. Aztán visszahegesztette valaki. A Krisztus fejét még nem he
gesztette vissza senki. De nincs is meg. Amikor takarítottam, nem volt ott. Eltűnt” 
mondja Teleki Júlia.

233 S. T. G.: Érdemi bocsánatkérést, tényleges rehabilitációt. Magyar Szó, 2013. november 10. 10.
234 http://www.vajma.info/cikk/tukor/6602/Ennyire-vakok-lennenk.html, 2013. november 15. 

[19:14] Lásd még szb: A megemlékezés nem bosszú. Magyar Szó, 2015. október 26. 1. és 4.
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Az emlékmű biztonságát elvileg térfigyelő kamerák szavatolják. A felvételek alap
ján könnyen meg lehetne oldani a rejtélyt. Persze csak abban az esetben, ha a rend
szert működtetik.235

A mozsori tömegsír 2013-ban készített kerítése és a telepített kis facsemeték is eltűn
tek, annak ellenére, hogy az ügyben illetékes négy helység -  Zsablya és Titel község, 
valamint Sajkásgyörgye (Durdevo) és Mozsor helyi hatósága -  illetékesei írásban jó
váhagyták a hely ilyen megjelölését, és megígérték, hogy felügyelnek rá.236

2015. december 29. „A második világháború után elvett vagyon visszaszármazta
tása úgyszintén alapköve volt a VMSZ politizálásának. A Földtörvény megszavazá
sával értelmetlenné váltak mindazok az erőfeszítések, amelyeket együtt tettünk va- 
gyon-visszaszármaztatás érdekében. A vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási tör
vény 2011-ben került elfogadásra. A törvény alkalmazása óta mindössze 8 ezer hek
tár termőföldet származtattak vissza, miközben a benyújtott igények elérik a 100 
ezer hektárt. Négy évvel ezelőtt készek voltunk arra is, hogy Magyarország Kormá
nyát arra kérjük, hogy vétózza meg az Európai Tanácson belül Szerbia EU-tagjelölti 
státuszát a vagyon-visszaszármaztatási törvény azon rendelkezése miatt, amely a ma
gyar közösség egy részét kizárta volna a kárpótlásból. Ma pedig, gondolkodás nél
kül szavaznak egy olyan törvényre, amely a termőföldek esetében ellehetetleníti a va- 
gyon-visszaszármaztatást. A 30 éves bérbeadási szabály miatt, elvett földjeiket a ko
rábbi tulajdonosok és leszármazottaik nagy része akkor sem tudja majd soha haszná
latba venni, amennyiben az elkövetkező időszakban jogi értelemben sor is kerülne a 
visszaszármaztatásra” írta Varga László képviselő kilépési nyilatkozatában a Vajdasági 
Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakciójából.237

2016. január 4. Az 1942-es magyar razzia áldozataira emlékeztek Csúrogon. Az egy
kori vesztőhelyen, a múzeummá alakított Topalov-raktárban gyászmisével és koszo
rúzással emlékeztek az áldozatokra. A Razzia 1942 Emlékbizottság által szervezett 
megemlékezésen a szerb részvevők és az áldozatok családtagjai mellett a magyar kor
mány és a vajdasági magyarság képviselői is jelen voltak.

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke „emlékeztetett arra a megbéké
lési folyamatra, melynek eredményeképp 2013-ban a szerb és a magyar köztársasági

235 K. I.: Gondviselő kellene a csúrogi emlékműhöz. Magyar Szó, 2015. november 19. 5., vagy http:// 
www.magyarszo.eom/hu/2894/kozelet/135786/Gondvisel%C5%91-kellene-a-cs%C3%BArogi- 
eml%C3%A9km%C5%Blh%C3%B6z.htm, 2015. november 19. [12:07]

236 (néz): Terebélyessé nőnek-e a mozsori fák? Magyar Szó, 2015. november 28. 9.
237 Varga László kilépett a VMSZ köztársasági parlamenti frakciójából, http://www.vajma.info/cikk/ 

vajdasag/19533/Varga-Laszlo-kilepett-a-VMSZ-koztarsasagi-parlamenti-frakciojabol.html, 2015. 
december 29. [17:34]
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elnök közös főhajtással emlékezett az 1942-es razziának és az 1944-45-ös megtorlá
soknak az áldozataira, s melynek további folyományaként a szerb kormány egy ha
tározattal eltörölte a kollektív bűnösségre vonatkozó világháború utáni kommunis
ta rendeletet. Pásztor szerint a 2013-ban megtartott közös kommemoráció egy olyan 
megemlékezést jelent, melyre nem volt másik példa az elmúlt hét évtizedben a ke
let-európai térségben”.238

A magyar kormányt a megemlékezésen Pintér Attila belgrádi nagykövet képviselte. 
Kiemelte, hogy voltak ugyan „a magyar és a szerb nép közös történelmében rendkí
vül súlyos pillanatok, rendkívül véres periódusok, mára ezeket az igen súlyos fejeze
teket sikerült (mégis) lezárnunk”.239

A magyar nagykövet „megállapította, hogy Szerbia és Magyarország között ma 
olyan jók a kapcsolatok, hogy azokat szinte lehetetlen lenne megzavarni. Emlékeztet
te az egybegyűlteket a magyar állam hivatalos álláspontjára, mely szerint mélységesen 
elítéli a razziát és az azt követő megtorlásokat is”.240

2016. január 5. Majd akkor lesz igazi megbékélés, ha eljön a teljes történelmi igaz
ság megismerésének időpontja, valamint a háborús traumákat átélők teljes kárpótlá
sa (beleértve a már megítélt és jogerőssé vált fájdalomdíjak tényleges kifizetése a mai 
szerb államvezetés részéről), valamint az elvett ingatlanok tényleges visszaszolgáltatá
sa. Amíg ez mind meg nem történik, csak porhintés és álszent politikai machináció 
az egész hajbókolás egymás áldozatainak állítólagos tisztelete megadása céljából (tes
sék megnézni Pink Floyd „The Wall” című 1979-es filmjét, s megértik, mire gondol
tam) -  írja Dr. Zagyva Tibor241 a 2016. január 4-i csúrogi emlékezésről szóló íráshoz 
fűzött kommentárjában.242

2016. január 9. És mit tud mondani Varga László azon állításával kapcsolatban, 
hogy a földtörvény esetenként ellehetetlenítheti a vagyon-visszaszármaztatást?243

238 v.ár: Az évek múlnak a fájdalom nem enyhül. Magyar Szó, 2016. január 3. 1. és 4., vagy 
http://www.magyarszo.com/hu/2938/kozelet/138645/Az-%C3%A9vek-m%C3%BAlnak-a- 
f%C3%Aljdalom-nem-enyh%C3%BCl.htm, 2016. január 5. [07:10]

239 Megemlékezés a csúrogi razzia 74. évfordulóján. (MTI, Blic). http://www.vajma.info/cikk/ 
vajdasag/19554/Megemlekezes-a-csurogi-razzia-74-evfordulojan.html

2016. január 4. [19:15]
240 Lásd a 271 alatti írást.
241 Az 1944 decemberében kivégzett Mérey István szíjgyártó mester unokája, akit 1977-ben rehabi

litált a zombori Felsőbíróság (Reh.7/07). Lásd Fekete József Életeket mentett, kínhalás lett a sor
sa c. írását. Magyar Szó, http://www.magyarszo.eom/hu/2011_07_24/kozelet/4l620/, 2011. jú
lius 24. [14:15].

242 Vajdaság Ma hírportál, a 252-es alatti írásban.
243 Lásd 2015. december 29. alatt.
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-  Ha valakinek konkrétan azt a parcellát kellene visszakapnia, amelyet valaki a leg
feljebb harminc százalék/harminc év kategóriában kibérelt, akkor az a konkrét par
cella után a bérleti díjat nem az állam, hanem a megállapított jogos tulajdonos fogja 
megkapni. Viszont lévén, hogy a vagyon-visszaszármaztatási törvény módosulni fog, 
és mi a csereingatlan útján történő visszaszármaztatás lehetővé tételéért fogunk sík
ra szállni, a vagyon-visszaszármaztatásban érdekeltek érdekeinek a csorbulásáról szó
ló állítások csupán feltételezések. A konkrét törvénymódosítástól függ majd minden 
-  válaszolta újságírói kérdésre Pásztor Bálint, a VMSz parlamenti frakcióvezetője.244

2016. január 16. Újvidék
Járeki kárpótlás

Közlemény245

A belgrádi bíróság végrehajtotta a járeki tábor246 volt lakója kárpótlási ügyében ho
zott -  ismereteim szerint első -  bírósági rehabilitációs kárpótlási ítéletet. Ez azt jelen
ti, hogy -  a szerb Igazságügy-minisztérium terhére -  január közepén kifizetésre ke
rült az ebben a táborban 1945-ben töltött kilenc hónap alatt elszenvedett lelki fáj
dalmak utáni, nem anyagi kárpótlási összegként megítélt egymillió dinár, valamint a 
felmerült eljárási költségek összege is. A konkrét esetben a rehabilitálási eljárás még a 
régi (2006. évi) rehabilitálási törvény alapján -  2006. október 3-án -  lett elindítva. 
Annak ellenére, hogy az akkori törvény egyszerűbb eljárást látott elő, mint a jelen
leg hatályos, a rehabilitálás mégis csaknem négy és fél évig tartott. A bíróság a végzést 
ugyanis csak 2011. február 22-én hozta meg.

A kárpótlási perben, amely a 2014. május 22-i végzéssel fejeződött be, a bíróság az el
szenvedett lelki fájdalmak utáni kárpótlásként az említett összeget ítélte meg. Ez után 
következett a végrehajtási eljárás. A teljes eljárás kilenc év és több mint három hónapig 
tartott. Annak ellenére, hogy a rehabilitált személy 1945. január 23-án -  a csúrogi ma
gyarok kollektív bűnösségéről szóló határozat alapján -  amikor a járeki táborba hur
colták mindössze három éves volt. Vagyis semmiképpen sem lehetet háborús bűnös.

Az eljárás elhúzására az is kihatott, hogy az Igazságügy-minisztérium keretében 
működő Rehabilitációs Kárpótlási Bizottság -  a rehabilitálás megtörténte után -  fi
gyelmen kívül hagyta a rehabilitációs kártalanítás iránti kérelmet. Továbbá, hogy az

244 Pesevszki Evelyn: Egyszer minden mandátum lejár. Magyar Szó, 2016. január 9. 18., vagy 
http://www.magyarszo.com/hu/294l/hetvege/138889/Egyszer-minden-mand%C3%A1tum- 
lej%C3%Alr.htm, 2016. január 10. [11:09]

245 JOGI-INFO, 2016. január 16. [20:22]; Vajdaság Ma: http://www.vajma.info/cikk/
kozlemenyek/2874/Jareki-karpotlas.html, 2016. január 16. [20:52]

246 Csurog falu teljes maradék magyarságát az 1944. október dereka és 1945. január 23-a között vég
rehajtott emberirtás után háborús bűnössé nyilvánították és Járek (Tiszaistvánfalva) német faluban 
kialakított haláltáborba deportálták.

http://www.magyarszo.com/hu/294l/hetvege/138889/Egyszer-minden-mand%C3%A1tum-
http://www.vajma.info/cikk/


Igazságügy-minisztérium a kárpótlásról szóló bírósági ítélettel megszabott 15 napos 
határidőben nem fizette ki a megítélt összegeket. Magyarán, nem tartotta tisztelet
ben az ítéletet. Ez miatt 2015. május 21-én végrehajtási eljárást kellett indítani, ami 
csaknem további nyolc hónapig tartott. A végrehajtáskor természetesen a törvényes 
kamat is (f)elszámolásra került. Mindez természetesen elkerülhető lehetett volna, ha 
a Minisztérium időben fizet.

Erről a törvényről írta (tíz nappal az elfogadása előtt) Pásztor Bálint, a Vajdasági 
Magyar Szövetség (VMSZ) köztársasági parlamenti frakcióvezetője: „Kizárólag ab
ban az esetben szavazzuk meg a törvényt, ha az utolsó vesszőig változatlanok marad
nak azok a szakaszok, amelyeket október 19-én Slobodan Homennel, az Igazságügy
minisztérium (akkori -  B. A.) államtitkárával leegyeztettünk.”247 A VMSZ képvise
lői a törvényt -  a hiányosságaira történt utalások és figyelmeztetések ellenére -  utóbb 
változatlan formában megszavazták.248

A törvény gyakorlati alkalmazásáról nyilatkozta Aztán -  ugyancsak pártérdekből -  
Varga László, akkor még a VMSZ parlamenti frakciójának tagja: „Nem igaz, hogy az 
ügyészségek lassítják a rehabilitációs eljárásokat”.249 Varga állításának ellenkezőjét ta
pasztaljuk azonban, sajnos, a mindennapi gyakorlatban.250

A nehézségektől és akadályoktól függetlenül, minden érintettet arra buzdítok, 
amennyiben még nem kérték a rehabilitálást, tegyék meg azt mielőbb. A jogsérté
sek miatti rehabilitációt kezdeményező kérelem beadására vonatkozó jog ugyanis, a 
törvény életbelépésétől számított öt év után megszűnik. Ez azt jelenti, hogy a kérel
mek átadásának végső határideje 2016. december 15. Már létező jogerős rehabilitálá- 
si végzés esetén viszont mihamarabb kárpótlási pert kell indítani.

Rehabilitálásban, kárpótlásban és vagyon-visszaszármaztatásban csak az részesül
het, aki végigviszi az eljárásokat és kitartóan követeli a vonatkozó jogszabályok alkal
mazást.

247 Pásztor Bálint: Lassú víz partot most. http://www.vajma.info/cikk/tukor/4547/Lassu-viz-partot-mos. 
html, 2011. november 25. [16:03]

248 A rehabilitációs törvény és az alkalmazási jogszabályok hibáiról és fogyatékosságairól korábban már ír
tam. Pld. a Rehabilitálás -  négy hónappal később c. írásban. Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍR
LEVÉL, X. évf. 24. szám, 2011. február 2.; http://vmszfail.blogspot.com/2012/02/rehabilitaslas- 
negy-honappal-kesobb.html#more, 2012. február 2.; Kollektív rehabilitáció. http://bozokiantal. 
blogspot.rs/2012/02/kollektiv-rehabilitacio.html, 2012. február 8. [14:17]; Rehabilitálási jogok. 
DélHír portál: http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/44216-2015-08-10-10-53-12, 2015. 
augusztus 10. [14:15]

249 Pesevszki Evelyn. Magyar Szó, 2013. május 9. 1. és 5., vagy http://www.magyarszo.com/hu/1966/ 
kozelet/96320/Megc%C3%Alfolt-%C3%Alll%C3%ADt%C3%Alsok.htm, 2013. május 9. 
[12:07] »  2013. május 9. [19:24]. Ezzel kapcsolatban lásd még

250 Fekete Lehel: VMSZ-es rózsaszín bárányfelhők. DélHír portál: http://www.delhir.info/delvidek/ 
magyarsag-koezelet/7784-vmsz-es-rozsazin-baranyfelhk-minden-qokesq-az-uegyeszsegek-nem- 
lassitjak-a-rehabilitacios-eljarasokat, 2013. május 09. [13:25] és Ágoston András: A rehabilitáció 
és a VMSZ. Vajdasági Magyar Demokrata Párt, HÍRLEVÉL, XI. évf., 114. szám, 2013. május 16.
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2016. január 24.
A délvidéki magyar népirtásra emlékeztek Szegeden251

Bocsánatkérést várnak el a szerb kormánytól a 71 évvel ezelőtti délvidéki 
magyar népirtás túlélői —jelentette ki Teleki Júlia vajdasági helytörténész Szegeden.

Az egykori tartományi képviselő a Gál Ferenc Főiskolán, a hetvenegy évvel ezelőtt 
történtekre emlékezve kifejtette: a túlélők azt várják, hogy a szerb kormány végre ki
mondja, 1944-45-ben nagyon sok magyart ártatlanul végeztek ki. Hangsúlyozta, a 
mindenkori szerb hatalom feladata lenne a bocsánatkérés, ahogy azt Áder János köz- 
társasági elnök a magyarok nevében megtette a belgrádi parlamentben.

Teleki Júlia elfogadhatatlannak tartja, hogy bár megszületett a magyarok kollektív 
bűnösségét eltörlő döntés, minden érintetnek egyénileg kell kérnie a bíróságtól reha
bilitációját. A helytörténész -  aki csecsemő volt, amikor családjával együtt elüldöz
ték szülőfalujából -  elmondta: nagyon kevesen vannak már a túlélők, a tavaly ősz
szel Csúrogon rendezett megemlékezésen vele együtt már csupán hatan vettek részt.

Forró LajoSy a Délvidék Kutatóközpont alelnöke úgy fogalmazott: a bocsánatké
résnél talán még fontosabb lenne az, hogy az ártatlanul kivégzettek megkaphassák a 
végtisztességet, a ma még tömegsírokban nyugvó áldozatokat el lehessen temetni. A 
történész -  akinek nagyapját 1944 őszén partizánok gyilkolták meg -  hangsúlyozta, 
hogy ez Szerbia olyan adóssága, amely rendezése nélkül az ország nem lehet az Euró
pai Unió tagja. Forró Lajos közölte, hogy az utóbbi években felgyorsultak a múlt tisz
tázása érdekében tett lépések, köszönhetően az anyaország támogatásának és a Vajda
sági Magyar Szövetség erőfeszítéseinek.

1944-45 telén a Délvidékre bevonult szerb csapatok bevezették a katonai közigazga
tást és több hónapos hadjáratot kezdtek a relatív többséget alkotó ártatlan magyar pol
gári lakosság ellen: Újvidéken, Szabadkán, Zomborban és sok más magyarlakta hely
ségben több tízezer embert gyilkoltak le és földeltek el jeltelen tömegsírokban.Mind- 
máig nem tudni pontosan, hogy hány áldozata volt a bosszúhadjáratnak. Az egész Dél
vidékre vonatkozóan helyi dokumentumok alapján a szerbiai magyar kutatók leggyak
rabban 15-20 ezerben adják meg a vérengzések magyar áldozatainak számát, más becs
lések szerint a halottak száma meghaladhatja a harmincezret. Szegeden hagyományosan 
január 23-hoz közel tartanak megemlékezést. 1945-ben ezen a napon űzték el Csúrog 
maradék magyarságát otthonából és indították el őket a járeki halál táborba. (MTI)

251 MTI: http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19629/A-delvideki-magyar-nepirtasra-emlekeztek-
Szegeden.html, 2016. január 24. [18:46]. Lásd még: A szerb kormány kérjen bocsána
tot a kivégzettek miatt a magyar parlamentben, http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezel 
et/50555-2016-01-24-18-29-13, 2016. január 25. [10:00]; K-k: Tömegsírokkal nem lehet csatla
kozni az unióhoz. Magyar Szó, 2016. január 25.1. és Haraszthy Ágoston: Csúrog: Kettéfűrészelve, ka
róba húzva, dögkútba dobva, http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/50549-2016-01 -24-18-13-55, 
2016. január 24. [19:08]

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19629/A-delvideki-magyar-nepirtasra-emlekeztek-
http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezel
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A szegedi megemlékezésén részt vevő „Kávai Szabolcs tartományi képviselő köszö
netét mondott a Délvidék Kutató Központnak a megemlékezések megszervezéséért, 
valamint azért a kutatómunkáért, amit eddig végeztek, és amelynek eredményeként 
egyre inkább bekerült a magyarországi köztudatba is, hogy mi is történt a Délvidé
ken 1944 őszén és 1945 tavaszán. A történész is sürgette, hogy a közelmúlt véres ese
ményei kerüljenek be a tankönyvekbe, hogy úgy a magyar, mint a szerb diákok az is
kolában is halljanak arról, hogy mi történt ezekben az években. Mint kifejtette, va
lóban egyoldalú volt a magyar államfő részéről kimondott bocsánatkérés, de remé
nyét fejezte ki, hogy a szerb államfő is megteszi ezt a gesztust a magyar állam irányá
ba, hogy ennek is eljön az ideje.”252

2016. január 26.
Forró Lajos: Kutatásokra van szükség 

a délvidéki magyar népirtás föltárása érdekében253
Komoly kutatásokra van szükség annak érdekébeny hogy teljes képet kapjunk a délvidé
ki magyar népirtásról, a történtek föltárása még csak az elején tart -  hangsúlyozta az 

MTI-nek adott interjújában Forró Lajos történész.

A Délvidék Kutató Központ alelnöke elmondta, a magyarok elleni atrocitássorozat a 
partizánok bevonulását követően azonnal, 1944 októberében elkezdődött. Először ezek 
egy része ad hoc jellegű erőszakos cselekedetnek tűnt, de az iratokat átvizsgálva kiderült, 
tervszerű büntetőhadjáratról volt szó. A történész kifejtette, Titóék már 1943-ban dön
töttek arról, hogy a háborús bűntetteket meg kell torolni, a magyar civil lakosság azon
ban nagyon nehezen volt vádolható ilyenekkel. Annál is inkább, mert azok, akik bár
mit is tettek a szerb nép ellen, szinte kivétel nélkül elmenekültek a magyar hadsereggel 
együtt. Az iratokból kitűnik, sokakat vélt vagy valós vádak alapján kerestek is.

A történtek hátterét jól megvilágítja a vajdasági katonai közigazgatás korabeli pa
rancsnoka, Iván Rukavina kijelentése, mely szerint a terület délszláv jellegének meg
őrzése a cél -  közölte a szakember. A partizán hatalom -  ha a maga hanyag iratkeze
lésével is -  dokumentálta a népirtást -  hívta fel a figyelmet Forró Lajos.

A kutató szerint a történtek egyik legelrettentőbb eleme az, hogy utólag megpró
bálták megindokolni a gyilkosságokat. Martonoson például 1944. november 21-én 
likvidálták a helyi magyarok egy csoportját, az önigazoló iratok gyártását pedig a

252 K-k: Tömegsírokkal nem lehet csatlakozni az unióhoz. Magyar Szó, 2016. január 25.1 - és 5., vagy http:// 
www.magyarszo.com/hu/2954/kulfold_magyarsag/139873/T%C3%B6megs%C3%ADrokkal- 
nem-lehet-csadakozni-az-uni%C3%B3hoz.htm, 2016. január 25. [08:29] »  2016. január 25. 
[14:24]

253 http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19635/Forro-Lajos-Kutatasokra-van-szukseg-a-delvideki- 
magyar-nepirtas-foltarasa-erdekeben.html, 2016. január 26. [15:46]
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feljelentések megírásával december 1-jén kezdték el. A már meggyilkolt emberek
kel kapcsolatban próbáltak meg összegyűjteni terhelő adatokat, de ez még utólag 
sem sikerült mindenki esetében. Az összegyűjtött embereket -  különösen a papo
kat -  gyakran középkori módszerekkel kínozták meg haláluk előtt -  közölte a törté
nész. A szakember kifejtette, a partizánok nem csak a magyarokat gyilkolták: a terror 
a németek között is komoly véráldozatot követelt, és az etnikai mellett ideológiai ala
pú leszámolás is zajlott, elsősorban a királypárti szerbekkel végeztek.

1944. december 1-jén Iván Rukavina rendeletében hivatalosan megtiltotta a ma
gyar lakosság ítélet nélküli likvidálását, de még ezután is történnek komoly kilengé
sek. 1945 januárjában pedig Csúrog, Zsablya és Mozsor magyarjait hurcolták halál
táborokba. A népirtást a történtek erőszakos felejtése követte. Tito boldogulást ígért a 
maradék magyarságnak, ezért a közösség „kötelező amnéziát” vállalt magára -  mond
ta Forró Lajos, akinek negyedszázadnyi kutatás után sokszor úgy tűnik, „ez az amné
zia a mai napig tart”.

A történész kifejtette, ahhoz, hogy tisztábban lássunk, a helyi és a vajdasági levél
tárban át kellene tanulmányozni egy adott községre vonatkozó valamennyi iratot. Ha 
ez minden település esetében megtörténne, lényegesen pontosabb adatok lennének 
1944-45 eseményeiről és az áldozatok számáról. Újvidék esetében például eltűnt a 
likvidáltak listája, a dokumentumok átnézésével azonban az áldozatok jó részét azo
nosítani lehetne. Előkerültek például olyan bejelentések iratai, amelyekben a felesé
gek elmondják, mi történt a férjükkel -  mondta a történész. A kutató nagyon fontos
nak tartja a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság munkáját, és azt, hogy hozzá
értő szaktörténészek vizsgálják át az anyagokat. Forró Lajos szerint ugyanakkor saj
nálatos, hogy a vajdasági levéltár megnyitott anyagát -  vele együtt -  jelenleg csupán 
három történész kutatja. A múlt föltárásának folyamatát egy történészek számára lét
rehozott ösztöndíj-programmal lehetne felgyorsítani, amely a fiatal szakemberek szá
mára is lehetővé tenné a munkát -  tette hozzá. (MTI)

2016. március 2. „A közelmúltban már többször is beszéltem arról, hol is tart a szer
biai vagyon-visszaszármaztatás. Felszólalásaimban rendszeresen arról számoltam be 
milyen nagy a lemaradás és milyen vontatottan működik, valójában nem működik, 
az a gyakorlatban. Beszéltem arról is milyen nagy átverés az az állítás, hogy a vajda
sági magyar érdekképviselet hatalmas sikert ért el a rehabilitációs és a vagyon-vissza
származtatás esetében. Konkrét adatokat, bírósági döntések számát mutattam be egy- 
egy nyilvános felszólalásomban. Ezekről a tényekről nem igazán szeretnek tudomást 
venni azok, akik ezt megfelelő fórumokon szóvá tudnák tenni Belgrád-Budapest- 
Brüsszel viszonylatban. Pedig most nagy szükség volna rá!

Mert úgy néz ki Szerbia továbbra is cinkos lapokkal játszik. Bár ez EU út vállalá
sával elfogadta a vagyon-visszaszármaztatás kötelezettségét, a gyakorlatban megtesz



mindent annak érdekében, hogy erre ne kerüljön sor. Húzza az időt és görgeti maga 
előtt a valós kárpótlás kezdetét. Először a rehabilitációs és vagyon-visszaszármaztatás 
rendelkezéseinek ellentmondásai és elkésett alkalmazása miatt sok embert kizártak 
a kárpótlásból (különösen Csúrog-Zsablya-Mozsor magyarjainak esetében), másod
szor elhalasztották az anyagi kárpótlás kifizetésének kezdetét, és harmadsorra a föld
törvény módosításával teljesen felülírták a természetbeni és a földcsere alapon törté
nő vagyon-visszaszármaztatást.

Talán említenem sem kell, ehhez a szerb kormányban ülő magyarjaink is hoz
zájárultak. Mintha elfelejtették volna, hogy elsősorban a közösségünk és nem a 
szerb állam érdekeit kellene, hogy képviseljék. Ilyen szempontból üdítően hatott a
2016-02-29-i VRTV Napjaink c. műsorban bemutatott riport. Kellő részletesség
gel, több félt megszólító, akár kordokumentumnak is megfelelő tájékoztatást kap
hatott az ez iránt érdeklődő néző. Ezért mindenkinek aki a blogomra látogat, azt 
merem ajánlani nézze meg ezt a mindössze húsz perces videót” írta Csonka Áron 
blogbej egyzésében.254

2016. március 15. Sasa Jankovic Köztársasági Polgári Jogvédő/Ombudsman a 2016. 
március 15-én a köztársasági képviselőháznak benyújtott (336 oldal terjedelmű) jelen
tésében255 megállapítja, hogy „a polgároknak a rehabilitációs kárpótlása való joga és vé
delme továbbra is nehézkesen valósul megy mivel nem létezik aktus, amely meghatározza a 
Rehabilitációs Kárpótlási Bizottság összetételét és közelebbről rendezi annak munkáját”.256

A jelentésben erről a következőket olvashatjuk:
—A Polgári Jogvédő már korábban is rámutatott a problémákra, amelyekkel a polgárok 

a rehabilitációs kárpótlásra való joguk megvalósítása folyamán szembesülnek. A problé
mát részben a jogi keret okozza, amely az említett jog megvalósítását rendezi.

A rehabilitációról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban, ugyanis, a rehabilitációs 
kérelemre vonatkozó követelésekről az Igazságügy-minisztérium Rehabilitációs Kárpótlá
si Bizottsága dönt. Amennyiben a Bizottság a kérelem átadástól számított 90 napos ha
táridőben nem hoz döntést, a kérelmező hatáskörrel rendelkező bíróságnál kártérítési ke
resetet nyújthat bey a törvényben megszabott határidőben.

A polgárok panaszai alapján szembetűnt, hogy az említett bizottság, nem ritkán, indo
kolt okok nélkül nem hoz döntést a 90 napos határidőben, ami a jogszabályok kijátszá
sához vezet\ amelyek értelme, hogy a kérelmekről elsődlegesen közigazgatási szerv dönt
söny olyan eljárásbany amely gyors, hatékony és költségektől mentes kellene, hogy legyen.

254 Hol tart a szerbiai vagyon-visszaszármaztatás? http://csonkaaron.blogspot.rs/, 2016. március 2. 
vagy http://delhir.info/delvidek/magyarsag-koezelet/51831 -2016-03-02-16-31 -36

255 Redovan godisnji izvestaj Zastitnika gradana za 2015. godinu [A Polgári Jogvédő 2015. évi rendes 
jelentése], http://www.ombudsman.rs/

256 Uo. 237 (3.5.)
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A problémát mélyíti az is, hogy még mindig nem került elfogadásra az aktus, amely 
meghatározná a Bizottság összetételét és részletesebben rendezné munkáját, annak elle
nérey hogy a rehabilitációs törvény még 2011. december 12-én került elfogadásra és ezt 
az aktust az említett törvény hatályba lépésétől számított 60 napos határidőben meg kel
lett volna hozni.

A jelentés időszakában a Polgári Jogvédő az Igazságügy-minisztériumnak ajánlást 
tett, rámutatva az említett aktus törvényben előírt meghozatala teljesítésének szükségére. 
Mindennek ellenére, az említett aktus nem lett meghozva.257

A Polgári Jogvédő a jelentésében javasolja az Igazságügy-minisztériumnak, hogy 
„hozza meg az aktust, amely meghatározza a Rehabilitációs Kárpótlási Bizottság összeté
telét és közelebbről rendezi annak munkáját”.258

2016. június 11.
A csúrogi emlékműnél jártunk259

Az emlékpark helyett hatalmas gaz és legelésző tehenek

Június 23-án lesz három éve, hogy áll a csúrogi emlékmű. Nagy dolog volt ez akkor is, 
amikor felszentelték, és a magyar meg a szerb államelnökök együtt hajtottak fejet előt
te az ártatlanul kivégzettek emlékére, és most is nagy dolog, hiszen jele annak, hogy egy
felől valamiféle megbékélés kezdődött, másfelől pedig, mert a túlélőknek meg a hozzátar
tozóknak van hová elmenni és leróni kegyeletüket, vagy csak elüldögélni az egyik pádon 
és emlékezni.

Teleki Júlia hívott fel minket a napokban, hogy elmondja, milyen állapotban van 
most az emlékmű környéke. Azt kérte, segítsünk. Vele együtt mentünk el Csúrogra. 
Nagy öröm volt látni, hogy nem csak az ünnepeken az ünnepségek alkalmával kere
sik fel az emberek a csúrogi emlékművet. Ott jártunkkor a szentesi gimnázium meg 
a Rákóczi Szövetség koszorúját láttuk. S láttunk még szemetet, üvegdarabokat, az 
egyik pad előtt kitaposott füvet, motorbicikli nyomokat, krétával a burkolatra rajzolt 
sántaiskolát. Ennek is örülni kell, mert feltehetőleg a helybeli fiatalok ide járnak, s itt 
töltik idejüket. Jó lenne, ha beépülne ez az emlékmű a falu életébe. Az is lehet, hogy 
ez már megtörtént.

Teleki Júlia a kivégzett csúrogi magyarok emlékét két évtizede ápolja. Júliát, a 
csúrogi kilakoltatás túlélőjét sokan csak keresztállítónak nevezik, mert amíg nem volt

257 Uo. 239-240.
258 Uo. 237 (4.1.)
259 Magyar Szó, 2016. június 11. 21., vagy http://www.magyarszo.com/hu/3078/hetvege/l48081/A- 

cs%C3%BArogi-eml%C3%A9km%C5%B 1 n%C3%A9l-j%C3%Al rtunk.htm#2016. június 
12. [14:25] »  2016. június 12. [16:11]. Lásd még Kabok Erika Ki tartsa rendben a csúrogi em
lékművet?. Magyar Szó, 2016. június 18. 19.
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emlékmű, ő minden évben állított itt egy keresztet, ha azt meggyalázták, összetörték 
vagy ellopták, a következő évben egy másikat hozott, vagy fából vagy kőből. Most is 
kijár időnként az emlékműhöz. Mint mondja, nagy öröm és megnyugvás, hogy van 
ez az emlékmű. Számára óriási jelentőségű, hogy Ader János magyar köztársasági el
nök és Tomislav Nikolic szerb államelnök együtt hajtottak fejet az ártatlanul kivég
zettek emléke előtt.

-  Én évekig azt mondogattam, arra várok, hogy eljöjjön Csúrogra a szerb államel
nök, és nem baj, ha nem szól egy szót sem, csak hajtson fejet. Ez megtörtént, és itt 
van az emlékmű is. Igaz nem emlékpark, mint amit ígértek, de talán nem is az a leg
nagyobb gond, hogy nem épült meg még az ígért parkoló, hogy nem ültettek fákat, 
hogy nem emlékparknak néz ki ez a hely. Sokkal nagyobb gondnak látom, hogy itt 
minden elhagyatott. A gaz derékig ér, a tehenek itt mászkálnak az emlékmű előtt, ide 
piszkítanak, a padokra nem lehet a hatalmasra nőtt gyomtól ráülni. Nagyon szép itt 
a környék: itt van a Holt-Tisza, csak gondozni kellene ezt a területet. Évekkel ezelőtt 
azt ígérte a zsablyai polgármester, alakítanak egy bizottságot és annak lesz a dolga, 
hogy gondját viselje az emlékműnek és környékének. Nem tudom, mi van azzal a bi
zottsággal, én azt látom, hogy itt nem kaszálta senki le a füvet, meg azt is látom, hogy 
Magyarországról jönnek ide az érdeklődők, és én mindannyiunk helyett szégyellem 
magam, hogy milyen gondozatlan ez a terület. Én ezt nem tudom rendben tartani, 
nekem erre se erőm se pénzem nincsen -  mondja megrendülve Júlia a helyszínen.

S valóban óriási a gaz. Egyik padra le sem lehet ülni. S a tehenek tényleg ott legel
tek a tervezett emlékpark helyén. Megpróbáltunk a helyi közösségben utána járni, va
jon miért nem tartják rendben az emlékmű környékét. Csak le kellene kaszálni a fü
vet, és megtiltani, hogy a tehenek ne menjenek egészen az emlékmű elé, és ne pisz- 
kítsanak oda.

Drágán Pinjic, a csúrogi helyi közösség titkára azt mondta, nem az ő hatáskörükbe 
tartozik az emlékmű környékének gondozása. A helyi közösséget néhány éve leépí
tették. Három-négy évvel ezelőtt még volt két köztisztasági foglalkoztatottjuk, meg 
két temetkezési alkalmazottjuk, most csak ő maradt. A zsablyai községhez tartozik 
Csurog, ezért azt ajánlotta, ott érdeklődjünk. Lapzártáig nem sikerült telefonon utol
érni senkit a zsablyai önkormányzatból.

Csúrogon viszont az emlékmű környékén lakó egyik idősebb férfi azt mondta, ő 
szívesen lekaszálná a mezőt, amikor csak kell, csak fizessenek neki érte.

Kabók Erika



2016. június 15.
A Danas megtudta: H at évvel a megalapítása és az állam többéves ignorá- 

lása után megszűnt a titkos sírok feltárására fe lá llíto tt bizottságf60

Belgrád -  Az 1944. szeptember 12. után megöltek titkos sírjai feltárásának állami bi
zottsága többé nem létezik. Habár még mindig nem ismeretes, hogy a bizottságot 
formálisan is megszűntették volna, a Danas c. belgrádi napilap értesülései szerint, 
Slobodan Markoviétól, a bizottság elnökétől, a múlt év végén követelték, hogy adja 
vissza a bizottság pecsétjét, felszerelését és a rendelkezésére álló eszközöket.

A beavatottak számára a bizottság munkájának formális befejezése nem jelent nagy 
meglepetést. Srdan Cvetkovic történész, a bizottság titkárának szavai szerint, a bizott
ság az utóbbi néhány évben csak papíron létezett.

-  2012 óta a bizottság tagjai nem ültek össze. Az új hatalom képviselői nem nevez
ték ki a bizottság új tagjait és leállt az egyébként is szerény eszközök folyósítása. Az 
utóbbi néhány évben a bizottság munkája az önkéntesek és a bizottság egyes tagjai
nak az ügybuzgalmára szűkült -  mondja Cvetkovic.

Az 1944. szeptember 12. után megöltek titkos sírjai feltárásának bizottsága vala
mivel több, mint hét év alatt csaknem 60 ezer embert írt össze, akiket a második vi
lágháború befejezése után öltek meg. A bizottság feltárása alapján több mint ötezer

260 V. Jeremic: Komisija za tajne grobnice vise ne postoji [Megszűnt a titkos sírok feltárására felállított 
bizottság]. Danas, 2016. június 15. 7., vagy
http://www .danas.rs/danasrs/drustvo/kom isija_za_tajne_grobnice_vise_ne_postoji_.55. 
html?news_id=321949 Fordította: Bozóki Antal 
Kapcsolódó írások:
-  Megkezdte munkáját a magyar-szerb történész vegyes bizottság. Múlt-kor http://mult-kor. 
hu/20101220_megkezdte_munkajat_a_magyarszerb_tortenesz_vegyes_bizottsag, 2010. decem
ber 20. 08:23 MTI
-  Tanács István: Egy sír se maradjon jelöletlen. Népszabadság Online, http://keskenyut.hu/ 
page/234/art/769/akt/l/html/egy-sir-se-maradjon-jeloletlen.html
- A  nép nevében. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet. http://www.vmmi.org/index.phpPShowO 
bject=kronika&id= 16439, 2014. október 28. [11:46]
-  Megkezdte munkáját a történész vegyes bizottság, http://mpp.sarmasagi.ro/category/tortenelem/ 
page/2/, 2010.12.17. [19:03]
-  Hideg napok, http://www.masodikvh.hu/hirek/2306-hideg-napokl5
-  Halász Gyula : Minden áldozat megérdemli, hogy a nevén említsük. http://www.magyarszo. 
com/hu/2010_ 12_09/kozelet/61588/Minden-%C3%A 1 ldozat-meg%C3%A9rdemli-hogy-a- 
nev%C3%A9n-eml%C3%ADts%C3%BCk.htm, 2010. december 9. [04:30] »  2010. decem
ber 9. [05:30]
-  VOJISLAV STA N O V C ló Közös történelmünk a bizalom erősítését szolgálja. http://www. 
magyarszerbmult.hu/wp-content/uploads/2012/11 /Vojislav-Stanovcic_k%C3%B6sz%C3%B6nt 
% C5% 91 _T%C3%A9r-%C3%A9s-id%C5%911 .pdf
-Ternovácz István:Leállt az 1944-es tömegsírok összeírása Szerbiában, http://www.vajma.info/cikk/ 
tukor/4334/Leallt-az- 1944-es-tomegsirok-osszeirasa-Szerbiaban.html, 2011. augusztus 22. [21:53]
-  tajnegrobnice@gmail.com
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rehabilitációs kérelmet adtak be. A meggyilkoltak listái megtalálhatók az Igazság
ügy-minisztérium honlapján.

-  Olyan értesülésem van, hogy az adatbázist az év végig leveszik az Igazságügy-mi
nisztérium honlapjáról. A kezdeti elképzelésből, a nevek összeírásából és a tikos sírok 
megjelöléséből, végül nem lett semmi. Sem az előző, sem a mostani kormányt nem 
érdekelte ez a projektum -  közölte Cvetkovic.

Az 1944. szeptember 12. után megöltek titkos sírjai feltárása állami bizottságának 
felállítására a szerb kormány 2009. július 9-i határozatával alapján került sor. A bi
zottság egyik tagja Slobodan Hornén, az Igazságügy-minisztérium államtitkára volt, 
aki biztosította is az eszközöket a testület munkájához.

A bizottság azoknak a titkos síroknak a megtalálásának és megjelölésének feladatával 
lett létrehozva, amelyekben az 1944 szeptemberétől kivégzettek holttestei vannaky hogy 
elvégezze az összes sírhely felderítését és megjelölését, valamint hogy megállapítsa az 1944 
szeptemberétől kivégzettek pontos számát.

V Jeremié

2016. június 16. Belgrád -  Az 1944. szeptember 12. után megöltek titkos sírjai fel
tárásának állami bizottsága nem szűnt meg, hanem befejezte azt a munkát, ami miatt 
2009-ben létrehozták és ennél fogva nincs szükség a további működésére -  mondták 
a Danas c. belgrádi újságnak az Igazságügyminisztériumban.

„Slobodan Markovié, a bizottság elnöke 2016 februárjában átadta az Igazságügy-mi
nisztériumnak a bizottság munkájára vonatkozó végső jelentését (záradékait), megál
lapítva, hogy a bizottság befejezte a munkáját, ami miatt nincs szükség a további mű
ködésére, és hogy a testület 2015 végén formálisan is megszűnt létezni. A bizottsá
got, tehát, figyelembe véve ezt, nem szüntették meg, hanem mivel befejezte a mun
káját, amit maga a bizottság állapított meg, megszüntette a működését”, közölték az 
Igazságügyminisztériumban. A minisztérium állítása szerint minden adatot, amely a bi
zottság internetes honlapján található, elküldenek a szerbiai levéltáraknak, hogy a bíró
ságok számára hozzáférhető legyen minden szükséges információ, amely lényes az álta
luk folytatott eljárásokban.

yyA bizottság a munkáját függetlenül és önállóan végezte, az Igazságügyminisztérium 
kötelezettsége volt, hogy adminisztratív támogatást biztosítson a bizottság munkájá
hoz. Pontosabban, a minisztérium a bizottság elnökének ajánlására alkalmazott és 
fizetett egy személyt, aki segített a bizottság tevékenységének megvalósításában”, 
mondják az Igazságügyminisztériumban.261

261 V. Jeremic: Pronadene sve tajne grobnice [Megtaláltak minden titkos sírhelyet]. Danas, 2016. június 
16. 7., vagy http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/_pronadjene_sve_tajne_grobnice_.55.htmlPnews_ 
id=322010
Fordította: Bozóki Antal
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2016. augusztus 30. Elfogadta az újvidéki helyi képviselő testület kulturális bizott
sága a Vajdasági Magyar Szövetség erre vonatkozó javaslatát, miszerint szobrot állí
tanak az 1944/45-ös ártatlan áldozatoknak. A tervek szerint emlékművet avatnak az 
1944/1945-ben elesett ártatlan áldozatok számára a Limán 4-es városrészben. Kiss 
Gyula az újvidéki kulturális bizottság elnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség tagja, 
a Pannon RTV-nek elmondta, legkésőbb 2017 tavaszáig elkészül a szobor, melynek 
költségeit Újvidék költségvetéséből finanszírozzák.

Kiss Gyula, elnök Kulturális tanács, Újvidék: „ Több helyszínt is fel tudtunk volna so
rolni a kutatások alapján, rájöttünk, hogy a Limán 4 városrész szélén is történtek ilyen 
események. A koalíciós szerződésünk alapjány amelyet a Vajdasági Magyar Szövetség és a 
Szerb Haladó Párt írt alá megfogalmazódik ez a kérésünk isy hogy az 1944-45-os ártat
lan áldozatok számára szeretnénk egy emlékművet állítani Újvidéken.yr262

Csorba Béla, a VMDP elnöke közleményében megállapította: „a VMSZ indítvá
nya nincs összhangban a hárompárti (VMSZ-VMDP-MEP) választási programnak 
az újvidéki magyar áldozatok emlékművére vonatkozó kitételével, ezért nagy a veszé
lye annak, hogy a későbbiekben akadályává válik a közös cél megvalósításának. Pár
tunk, más fontos kérdésekkel együtt ebben a kérdésben is e heti válaszmányi ülésén 
foglal állást, döntéseinkről, javaslatainkról értesíteni fogjuk a közvéleményt.”263

2016. szeptember 14. Bővítik a razzia áldozatainak szentelt múzeumot Csúrogon, 
ehhez az 1942-es Razzia Emlékegyesület nyert hárommillió dináros támogatást a tar
tományi kormánytól.

Jasmina Jurisin, az 1942-es Razzia Emlékegyesület titkárának tájékoztatása szerint 
az egyesület terve az, hogy a csúrogi raktármúzeumból egy központi múzeum váljék, 
amely nem csak a csúrogi eseményekről emlékszik meg, hanem minden razzián át
esett település áldozatainak is emléket állít. Az elképzelések szerint a leendő múzeu
mi központban egy emlékszoba az egykoron itt élő magyarokról, egy másik pedig a 
falu nagyjairól is megemlékezik majd.264

262 Szobrot állítanak az 1944/45-ös ártatlan áldozatoknak Újvidéken (videó) 
http://pannonrtv.com/web2/?p=287773, 2016. augusztus 30. Lásd még Z. K.: Az újvidéki 44- 
45-ös emlékművön rúghatja össze a port a VMDP és a VMSZ. http://delhir.info/cimlap/friss- 
hireink/57522-az-ujvideki-44-45-oes-emlekmvoen-rughatja-oessze-a-port-a-vmdp-es-a-vmsz,
2016. szeptember 03. [22:44]

263 VMDP: Az újvidéki emlékműállítás nincs összhangban a közös program célkitűzéseivel 
http://www.vajma.info/cikk/kozlemenyek/3053/VMDP-Az-ujvideki-emlekmuallitas-nincs- 
osszhangban-a-kozos-program-celkituzeseivel.html, 2016. augusztus 30. [20:34] Lásd még

264 Feró: Bővül a csúrogi razziamúzeum. Magyar Szó, 2016. szeptember 14. 1. és 6., vagy http://www. 
magyarszo.com/hu/3159/kozelet/152984/B%C5%91v%C3%BCl-a-cs%C3%BArogi-razzia- 
m%C3%BAzeum.htm, 2016. szeptember 14. [12:00]
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2016. október 15. Először tartottak közös megemlékezést a Titelen lezajlott 
1944/45-ös vérengzés magyar áldozatairól. Eddig még senki sem kutatta az ott tör
ténteket, de néhány tanú közlése alapján összeállt egy mintegy harminc áldozat ne
vét tartalmazó névsor.

A szervezőbizottság a budapesti Keskenyúton Alapítvány támogatásának köszön
hetően kiöntetett egy betontömböt, ácsoltatott egy fakeresztet, és mindkettőre az 
eseményekre rámutató utalást jegyeztetett fel. Ezeket az emlékjeleket avatták fel egy
házi szertartás keretében, melyet Zórád Ferenc plébános celebrált Franjo Lulic segéd
letével. A kegyelet virágait pedig dr. Piánk Zoltány Magyarország Szabadkai Főkonzu
látusának konzulja és Csorba Bélay a VMDP elnöke helyezték el.

-  Magyarország sokszorosan megszenvedte, hogy a második világháború végén is 
a vesztes oldalon állt. Nem beszélve ezúttal a későbbi katonai-politikai szankciókról, 
a háborús jóvátétel megfizetéséről, csak a polgári lakosság háború utáni megpróbál
tatásait említem: kitelepítések, lakosságcsere, málenkij robot, és persze amiről a leg
nehezebb szólni, a polgári lakosság egy részével szemben a halálbüntetés alkalmazása. 
Utóbbi leginkább a vajdasági, közelebbről a bácskai magyar nemzeti közösséget érin
tette. Az akkor életüket vesztettekre emlékezünk ma. Tesszük ezt az utódok szent kö
telességeként. A megemlékezés róluk azért fájóbb, mert ők nem kaphatták meg a vég
tisztességet, jeltelen tömegsírban nyugszanak -  mondta alkalmi beszédében dr. Piánk 
Zoltán konzul. Az áldozatok tetemeit az akkori dögtemető kútjába dobálták, ennek 
a helyét sikerült beazonosítani.

-Jórészt nem is tudtuk, hogy itt is hasonló méretű volt a vérengzés, mint a többi sajkás
vidéki faluban, városban. Tavaly döbbentünk rá, hogy itt is az zajlott le, de fogalmunk 
sem volt, hogy mi lett a tetemekkel, hányán voltak körülbelül. Aztán megtaláltam egy 
régi levelet, amelyet valamikor a kilencvenes években kaptam Ti télről, de nem volt al
kalmam foglalkozni vele. Abban egy akkor Újvidéken élő, ti teli származású ember leírta 
harminc áldozatnak a nevét -  mondta Matuska Márton publicista, történelemkutató. 
A szervezők az eseményről tájékoztatták Drágán Bozié titeli községi elnököt. A köz
ség képviseletében azonban nem volt jelen senki.265

2016. október 15. Először tartottak közös megemlékezést a Titelen lezajlott 
1944/45-ös vérengzés magyar áldozatairól. Eddig még senki sem kutatta az ott 
történteket, de néhány tanú közlése alapján összeállt egy mintegy harminc áldo
zat nevét tartalmazó névsor. A szervezőbizottság a budapesti Keskenyúton Ala
pítvány támogatásának köszönhetően kiöntetett egy betontömböt, ácsoltatott egy

265 Megemlékezés Sajkáslakon, emlékhelyavatás Titelen. Magyar Szó, 2016. október 17. és Az 1944/45 
ben kivégzett magyar áldozatokra emlékeztek Titelen
http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/58664-az-194445-ben-kivegzett-magyar-aldozatokra- 
emlekeztek-titelen, 2016. október 16. [12:30]
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fakeresztet, és mindkettőre az eseményekre rámutató utalást jegyeztetett fel. Ezeket 
az emlékjeleket avatták fel egyházi szertartás keretében, melyet Zórád Ferenc plébá
nos celebrált Franjo Lulic segédletével. A kegyelet virágait pedig dr. Piánk Zoltdny 
Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának konzulja és Csorba Béla, a VMDP el
nöke helyezték el.

-  Magyarország sokszorosan megszenvedte, hogy a második világháború végén is 
a vesztes oldalon állt. Nem beszélve ezúttal a későbbi katonai-politikai szankciókról, 
a háborús jóvátétel megfizetéséről, csak a polgári lakosság háború utáni megpróbál
tatásait említem: kitelepítések, lakosságcsere, málenkij robot, és persze amiről a leg
nehezebb szólni, a polgári lakosság egy részével szemben a halálbüntetés alkalmazása. 
Utóbbi leginkább a vajdasági, közelebbről a bácskai magyar nemzeti közösséget érin
tette. Az akkor életüket vesztettekre emlékezünk ma. Tesszük ezt az utódok szent kö
telességeként. A megemlékezés róluk azért fájóbb, mert ők nem kaphatták meg a vég
tisztességet, jeltelen tömegsírban nyugszanak -  mondta alkalmi beszédében dr. Piánk 
Zoltán konzul. Az áldozatok tetemeit az akkori dögtemető kútjába dobálták, ennek 
a helyét sikerült beazonosítani.

-Jórészt nem is tudtuk, hogy itt is hasonló méretű volt a vérengzés, mint a többi sajkás
vidéki faluban, városban. Tavaly döbbentünk rá, hogy itt is az zajlott le, de fogalmunk 
sem volt, hogy mi lett a tetemekkel, hányán voltak körülbelül. Aztán megtaláltam egy 
régi levelet, amelyet valamikor a kilencvenes években kaptam Ti télről, de nem volt al
kalmam foglalkozni vele. Abban egy akkor Újvidéken élő, titeli származású ember leírta 
harminc áldozatnak a nevét -  mondta Matuska Márton publicista, történelemkutató. 
A szervezők az eseményről tájékoztatták Drágán Bozic titeli községi elnököt. A köz
ség képviseletében azonban nem volt jelen senki.266

2016. október 30. Az 1944-45-ös ártatlan áldozatokra emlékeztek a csúrogi emlék
műnél. A megemlékezés rendhagyó volt, ugyanis a szervezéssel járó nehézségeket a 
Magyar Nemzeti Tanács vette át. Teleki Júlia túlélő, és a megemlékezés kezdeménye
zője több mint két évtizedig szervezte kitartóan a kegyeletadást. Az ő állhatatos, és 
elszánt munkájának is köszönhető az, hogy ma már méltó körülmények között ró- 
hatja le tiszteletét a délvidéki magyarság az 1944-ben ártatlanul kivégzettek előtt.267

266 Megemlékezés Sajkáslakon, emlékhelyavatás Titelen. Magyar Szó, 2016. október 17. és Az 1944/45 
ben kivégzett magyar áldozatokra emlékeztek Titelen. http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/58664- 
az-194445-ben-kivegzett-magyar-aldozatokra-emlekeztek-titelen, 2016. október 16. [12:30]

267 Va: Csúrogi megemlékezés, http://szabadmagyarszo.com/20l6/10/30/megemlekezes-csurogon/,
2016. október 30.

http://delhir.info/cimlap/friss-hireink/58664-
http://szabadmagyarszo.com/20l6/10/30/megemlekezes-csurogon/


Elsőként Teleki Júlia, a csúrogi megemlékezések legállhatatosabb szervezője beszélt, 
aki szerint a megbékéléshez bocsánatkérésre, vagyon-visszaszármaztatásra és az okta
tásban bekövetkező változásokra is szükség van.268

Az 44-45-ös események ártatlan áldozataira koszorúzással egybekötött megemléke
zést tartottak Újvidéken.

-  Mészáros Sándor történészünk becslése szerint az 1944-45-ben kivégzett magya
rok száma elérheti akár az 1500-at is. Pontos ismerteket a történészek máig nem sze
rezhettek, mert az újvidéki kommunista terrorra vonatkozó legfontosabb dokumentu
mokat mindmáig nem ismerjük. Nem ismerjük, annak ellenére sem, Szerbia az utób
bi években valóban tagadhatatlanul nagy lépéseket tett a történelmi tények kiderítésé
nek megkönnyítése, és a kegyeleti jogok biztosítása terén. Törvények születtek a reha
bilitációról és a restitúcióról is, ezek azonban jelenlegi formájukban félmegoldásoknak 
bizonyultak. Más területeken is sok az elkezdett, de be nem fejezett, vagy csak formá
lisan elvégzett munka. Noha már több mint egy évvel ezelőtt bejelentették a magyar és 
a szerb akadémia nevével fémjelzett történelmi kutatások befejezését, az eredményeket 
még senki sem látta. Van, aki azt mondja, elégedjünk meg ennyivel, Szerbiától ezt is 
nehezen lehetett kicsikarni. Én azonban ezt másként látom. A történelmi igazság kide
rítése és kimondása hosszú távon legalább annyira fontos a szerbeknek, mint a magya
roknak, ez nem politikai kalkulációk és alkuk kérdése ugyanis, hanem elsőrendű tár
sadalometikai probléma, és úgy szól: lehet-e tisztességes, tiszta, átlátható és demokrati
kus közéletet teremteni, ugyanakkor tovább dédelgetni évtizedekig elhallgatott törté
nelmi bűnöket? — emelte ki beszédében Csorba Bélay a VMDP elnöke, hozzátéve, nem 
ért egyet azokkal, akik folyamatos mea culpázást, hamuszórást várnak el a másik féltől: 
„Mi, magyarok, pontosan tudjuk, hogy ez mennyire kártékony, lélekromboló, hiszen 
velünk hosszú évtizedekig gyakoroltatták. Nem bűntudatra van szükség, hiszen dőre
ség és igazságtalanság volna a mai nemzedékeken számon kérni korábbi korok gyilkosa
inak gaztetteit. Viszont a jelennel és a jövővel szembeni felelősségtudat már igen is szá
mon kérhető, és ebben az összefüggésben egyáltalán nem mellékes, hogyan viszonyu
lunk a történelemhez, hiszen továbbra is érvényes az intelem, hogy aki a múltat akarja 
meghamisítani, annak a jelenben van titkolni valója.”

„Itt, Újvidéken például nem képezheti tabu tárgyát, különösen most nem, amikor 
a város Európa kulturális fővárosa lesz, hogy 1944-45-ben ártatlan magyarok száza
it végezték ki. Ennek a ténynek meg kell jelenni nem csak a megemlékezések tartal
mában, de egy méltó, egyértelműen a magyar áldozatokat idéző emlékhely kialakítá
sában is. A kérdést nem lehet feloldani valamiféle általános mártíriumságra való em- 
lékeztetésben, mert akkor ismét önmagunkat és egymást vezetjük félre, és azoknak a

268 feró: Az áldozatiságban nincs különbség. Magyar Szó, 2016. október 31. 1. és 6.



szélsőségeseknek teszünk tán jó szándékú, de meg nem gondolt engedményt, akiket 
Újvidéken eddig is zavart a magyarok jelenléte. A VMDP, miközben tiszteletben tart 
minden más elképzelést, továbbra is kitart a hárompárti programban lefektetett elvek 
mellett, vagyis hogy a már több mint másfél évtizede kész tervek szellemében épüljön 
emlékműve az ártatlan magyar áldozatoknak”, mutatott rá Csorba Béla.269

2016. november 1. Temerinben, a Nyugati temető 1944/45-ben kivégzett ártatlan 
magyar áldozatainak nagy tömegsírjánál, megemlékező beszédet Gusztony András, a 
VMDP helyi szervezetének elnöke mondott: -  Gyakran kérdezem saját magamtól, 
hogy megtettem-e, megtettünk-e mindent azért, hogy méltó emléket állítsunk már
tírjainknak, és elégedettek lehetünk-e azzal, amit eddig elértünk (ami legalábbis sze
rintem nem kevés). Amit ez a temerini emlékhely is bizonyít, amely a rendezetteb
bek közé tartozik a Vajdaságban, és amelynél nyilvánosan meg tudunk emlékezni az 
áldozatokról. Nem szabad elfeledni, hogy 1990-ig ezt sem tudtuk megtenni. Számos 
vesztőhelyet megtaláltunk, megjelöltünk, számos monográfia elkészült és számossal 
még adósok vagyunk magunknak és elődeinknek. Amíg egyetlen jelöletlen tömegsír 
is létezik, ezt a folyamatot nem tekinthetjük befejezettnek. Nagyon hiányzik az új
vidéki Makovecz-féle emlékmű, meg a járeki tábor német és magyar áldozatainak az 
emlékműve. Nagy dolog a csúrogi emlékközpont, de az ugyanahhoz a községhez tar
tozó Zsablyán továbbra is fel kell gyújtanunk a gazt, hogy megtaláljuk a betonkeresz
tet. Baj van a restitúcióval is, úgy az egyének, mint az egyházak irányába, meg amire 
nagyon régóta várunk, csak hiányzik az az őszinte bocsánatkérés. Mindezt nem szá
monkérésként mondom, hanem azért, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy a tény
leg történelmi mértéket mozgató szerb-magyar kapcsolatokat ki kellene használni a 
tényleges, tartós és őszinte szerb-magyar megbékélésre, mindkét nemzet érdekében 
-  hangsúlyozta beszédében Gusztony András.270

Tomislav Nikolic szerb elnök tenni fog azért, hogy a magyar és a szerb nép is meg
ismerje a történész vegyes bizottság munkájának eredményeit a második világháború 
és az azt követő események feltárásában. Ezt ígérte meg a szerb államfő a Pásztor Ist
vánnal, a VMSZ elnökével folytatott tárgyalásán. A tartományi házelnök kiemelte, 
hogy a szerb-magyar történelmi megbékélés folyamata az utóbbi években jelentősen 
felgyorsult, amiben a szerb elnöknek is jelentős szerepe van. Pásztor szerint a vegyes 
bizottság kutatásainak nyilvánosságra kerülése lehetővé tenné, hogy a két nép kö
zös történelmének ezt a fájdalmakkal terhelt részét megnyugtatóan lehessen lezárni.

269 Újvidéki megemlékezés: Épüljön emlékműve az ártatlan magyar áldozatoknak. (Pannon RTV.) 
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20767/Ujvideki-megemlekezes-Epuljon-emlekmuve-az- 
artatlan-magyar-aldozatoknak.html, 2016. október 30. [18:04]

270 Ádám Csilla: Temerini megemlékezés. http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20777/Temerini- 
megemlekezes.html, 2016. november 1. [19:22]
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Pásztor István, elnök, Vajdasági Magyar Szövetség: >yA történész vegyes bizottság az 
elmúlt években nagy intenzitással dolgozott a levéltári anyagok átnézésén, és tudomá
som szerint munkájának a vége felé jár. Viszont ez a feltáró munka itt a befejező fázisá
ban az idei év közepe táján megakadt. Arra kértem a köztársasági elnök urat, mivel ez
zel a témával kapcsolatban Ő, mint köztársasági elnök megerősítette Tadic köztársasági 
elnök előzetes vállalásáty vesse latba tekintélyét, és teremtődjenek meg a feltételei annak, 
hogy a Szerb Tudományos Akadémia részéről is meglegyen az a nyitottság, amely biztosí
tani tudja, hogy még az idei (2016. év -  B. A.) év végéig a közös feltáró munka eredmé
nyeit publikálni lehessen. ”271

2016. november 2. Megjelent az 1944-45-ös ártatlan magyar áldozatok tömegsírja
inak műholdas, számítógépes globális helymeghatározását, GPS-koordinátáit tartal
mazó kiadvány, amely helytörténeti adatokat is közöl.272

Az MNT megbízásából a VMMI koordinálta azt a hosszú évek óta zajló munkát, 
amelynek eredményeként idén halottak napjára megjelent az a kiadvány, amely té
nyeket, számadatokat és GPS-koordinátákat tartalmaz a tömegsírok pontos helyé
ről -  nyilatkozta Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Vajdaság Mának. A 
kötetben az a fájdalom, tragédia fogalmazódik meg egy-egy lapon, amely a vérengzé
sek napjaihoz kötődik, a délvidéki magyarság nagy tragédiájához -  mondta.

Ezek az adatok azokat a tömegsírokat tárják fel, ahol ártadan áldozatok nyugszanak, 
akiknek pontos létszámát ma sem ismerjük, sem azt, hogy ki mindenki van ott, ugyan
akkor az emlékezet megőrizte ezeket a helyeket -  nyilatkozta Hajnal. Az intézet mun
katársai az idén ellátogattak minden olyan helyre, amelyről adatot tudtak begyűjteni, 
és mindenütt találtak olyan embereket, akik emlékezetükben megőrizték a kivégzések 
pontos helyét. A helyszínről fénykép készült és begyűjtötték minden olyan alapvető ada
tot, amelyek alapján szeretnénk, hogy a jövőben minden közösség felvállalja a feladatot, 
hogy évente legalább egyszer megemlékezzen ezekről az áldozatokról -  mondta a nem
zeti tanács elnöke. Ez az útmutató segít majd abban, hogy a települések emléktáblát, ke
resztet, rövid feliratot tudjanak elhelyezni, hogy a koszorúzás nemcsak most, hanem a 
jövő nemzedék számára is útmutató legyen az emlékezet őrzésére -  hangsúlyozta.

A VMMI honlapján is megtalálhatóak az ártadan áldozatokról szóló adatok, ami 
jelszóval védett, a kutatók számára elérhető. Nem szeretnénk, hogy olyan nevek ke
rüljenek fel, akik nem áldozatai ennek az időszaknak és sokan hiányoznak is a listá
ról -  nyilatkozta az M NT elnöke, aki kiemelte a Szerb-Magyar Akadémiai Vegyes Bi
zottság meghatározó munkáját ezen a területen. A következő hónapok a párbeszédről,

271 Nyilvánosságra hozzák a magyar-szerb történész vegyes bizottság munkájának eredményét (videó). 
http://pannonrtv.com/web2/?p=296318, 2016. november 1.

272 Vajdasági magyar áldozatok tömegsírjainak helymeghatározása. Szerkesztő Nagy Abonyi Péter. Vaj
dasági Magyar Művelődési Intézet. Zenta, 2016. 92 oldal. ISBN 978-86-80644-00-4
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konferenciákról, megjelenő könyvekről és az elvégzett munka számadásáról fognak szól
ni, valamint az oral history és levéltári kutatások nyilvánosság elé tárásáról -  tette hoz
zá Hajnal Jenő, kiemelve a decemberre tervezett nagyszabású szakmai tanácskozást. A 
most megjelent kiadvány tartalmazza az áldozatok becsült számát, egyrészt biográfi
ai adatok és források alapján meghatározza azt, hogy feltételezések szerint hány áldozat 
van egy-egy tömegsírban, illetve a helyszín megjelölését, ahogyan azt az emlékezet meg
őrizte -  ismertette a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Hozzátette: A koordináták ponto
san megjelölik azokat a helyszíneket, amelyek 72 év után már a békességet és a nyugal
mat kell, hogy megadják mindazoknak, akik ott nyugszanak. „Felmerült az újratemetés 
lehetősége is, én azt hiszem, annyit szenvedtek ezek az emberek, hogy a jövőnek a meg
békélésről, az emlékek megőrzéséről kell szólnia, a hamvakat pedig hagyjuk ott, ahová a 
72 évvel ezelőtti események tették őket” -  mondta Hajnal Jenő Szabadkán a Zentai úti 
temetőben megtartott megemlékezést követően újságírói kérdésre válaszolva.

A közösségi emlékezet életben tartásával és tanításával kapcsolatban elmondta: 
alapvető feladat az új tankönyvek esetében a figyelem felhívása ezekre az események
re, akár külön kézikönyv formájában egészítik ki a tankönyveket, akár a történelem- 
könyvek részeként pótolják a kimaradt fejezeteket.273

2016. november 6. Méltóságteljesen emlékeztek meg az 1944-45-ben ártatlanul ki
végzett szeretteikről a szép kort megélt túlélők, a hozzátartozók Zsablyán, a lerom
bolt katolikus temetőben, a Golgota-dombon.

A hozzátartozókkal együtt Zsablya község képviselői is lerótták kegyeletüket 
(Stanyó Tóth Gizella feltétele)

273 Basity Gréta: Megjelent a délvidéki tömegsírok műholdas adatbázisa
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20783/Megjelent-a-delvideki-tomegsirok-miiholdas- 
adatbazisa.html, 2016. november 2. [17:34]
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A megemlékezéseknek külön jelentőségéről is beszélt Gusztony András, akinek a 
nagyapja is mártírhalált szenvedett:

(...) Kétségkívül nagy dolog, hogy két évvel ezelőtt, ilyen tájt megszüntették a saj
kásvidéki magyar lakosság kollektív bűnösségéről hozott rendeletet, de jogászként 
vallom, hatalmas baj, hogy azt nem nyilvánították semmissé, így továbbra is csak 
egyéni kérelem alapján oldható meg a rehabilitáció. (...) Nemcsak a rehabilitációval, 
hanem a restitúcióval is komoly gondok akadnak, mind az egyénnek, mind az egyhá
zaink irányába is. Meg, amire nagyon régen várunk: Csak hiányzik az az őszinte bo
csánatkérés, ami magyar oldalról már oly sokszor elhangzott.274
2016. november 27. Budapesten megtartották a hagyományos november végi meg
emlékezést az 1944-45-ös délvidéki véres események évfordulója alkalmából. A 72. 
évfordulóra csaknem 300 zarándok érkezett a Délvidék több településéről. A Mi
niszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával megvalósuló rendez
vényt most is a Keskenyúton Alapítvány szervezte.

A rendezvény fővédnökének, Kövér Lászlónak a meghívón olvasható üzenete hí
ven tükrözte a november végi megemlékezést betöltő megbékélésre kész, de fájda
lommal teli érzéseket. „A délvidéki magyarok tízezrei ellen elkövetett kommunista 
népirtás bűn volt. Ennek megállapításához és kimondásához nem szükséges semmi 
más, csak józan ész és keresztény erkölcs. Nem szükséges, hogy a magyar és a szerb 
utókor, politikusok és történészek számháborút folytassanak egymással, nem szük
séges áldozati véralgebrát folytatni, nem szükséges kölcsönös szenvedéstörténeti ver
sengésbe fogni, és nem szükséges bármikor visszájára fordítható történelmi ok-oko- 
zati összefüggésekbe bonyolódni. Mindez nem szükséges ahhoz, hogy józan eszünk 
és keresztény erkölcsünk alapján megállapíthassuk: ami 1944-45 fordulóján a dél
vidéki magyarsággal történt, az Isten és ember előtt is bűn volt.” -  üzente a magyar 
házelnök.275

2016. december 22. A tartományi kormány ma megalakította a bácskai razziáról 
való megemlékezéssel foglalkozó bizottságot, amely ma tartotta meg első ülését, tájé
koztatott a tartományi kormány sajtóirodája.

A bizottságot a bácskai pravoszláv egyházmegye és a tartományi kormány közös 
kezdeményezésére alakították, az élén pedig Irinej bácskai ortodox püspök és Igor

27 A S. T. G.: Az őszinte bocsánatkérésre várva. Magyar Szó, 2016. november 7. 4, vagy
h t t p : / / w w w . m a g y a r s z o . r s / h u / 3 2 0 6 / k o z e l e t / 1 5 5 6 4 3 / A z - % C 5 % 9 1 s z i n t e -  
bocs%C3%Alnatk%C3%A9r%C3%A9sre-v%C3%Alrva.htm 2016. november 7. [08:49] »
2016. november 7. [13:06] és Stanyó Tóth Gizella: Feltárni és megjelölni minden tömegsírt! Hét 
Nap, 2016. november 23. 22-23.

275 (-): ,̂ Akikért nem szól a harang. Magyar Szó, 2016. november 29. 3., vagy http://www.magyarszo. 
rs/hu/3226/kulfold_magyarsag/156852/
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Mirovic tartományi kormányfő áll. A bizottságot azoknak a községeknek a képvise
lői alkotják, amelyekben lejátszódott a januári razzia, valamint az áldozatok leszárma
zottak tömörítő Razzia 1942 Emléktársaság képviselője. A bizottság küldetése, hogy a 
következő évtől kezdve minden januárban engesztelő misét tartsanak azokra a szerbek
re, zsidókra és romákra való emlékezés jegyében, akik 1942 januárjában estek áldozatul 
a magyar katonai alakulatok dél-bácskai razziájának.276

2017. január 4. A hetvenöt évvel ezelőtti csúrogi magyar razzia áldozataira emlékez
tek a településen, ahol a történészek szerint 900-1300 ártatlan szerb és zsidó esett ál
dozatául a mészárlásnak.

Pásztor István, a vajdasági tartományi képviselőház elnöke beszédében kiemel
te, hogy napjaink egyik legfontosabb feladata megőrizni a csúrogi áldozatok em
lékét, de azokról is meg kell emlékezni, akik életük kockáztatásával mentették meg 
szomszédaikat, ismerőseiket. Ehhez kapcsolódóan Jasmina Jurisin, a Razzia 1942 
Emlékbizottság titkára elmondta, hogy a múzeum bővítését tervezik, és éppen azok
nak kívánnak emléket állítani, akik társaikat mentették.

Igor Mirovicy a vajdasági tartományi kormány elnöke emlékeztetett arra, hogy az 
1942-es események idején Vajdaság-szerte mintegy négyezer szerb, zsidó, roma és 
más nemzetiségű civil vált a magyar razzia áldozatává. „Ma mindannyian együtt va
gyunk itt, függetlenül attól, hogy a második világháború szörnyű vérzivatarában me
lyik oldalon harcoltak az őseink. Azzal a világos tudattal állunk itt, hogy őszinte meg
békélés és tartós béke az emberek és nemzetek között nem lehetséges akkor, ha csak 
a mások bűneit tartjuk számon és ítéljük el, de a sajátunkat elhallgatjuk” -  hangsú
lyozta Igor Mirovic.277

2017. január 23. Az 1942-es razziára, az úgynevezett „hideg napok” 75. évfordu
lójára emlékeztek Újvidéken.

Az egyén, de a társadalom ereje is a megbocsátásban rejlik, mindemellett nem sza
bad elfelejteni a történteket, hogy azok ne ismétlődhessenek meg -  hangsúlyozta 
Tomislav Nikolic szerb elnök az újvidéki megemlékezésen. Az áldozatoknak állított 
emlékműnél, a Duna-parton álló, Család nevet viselő szoborcsoportnál tartott be
szédében a köztársasági elnök kiemelte: a 75 éve szerzett sebeket „megbocsátással,

276 Tartományi bizottság az 1942-es razziára való egységes emlékezés céljával, http://www.vajma.info/ 
cikk/vajdasag/21009/Tartomanyi-bizottsag-az-1942-es-razziara-valo-egyseges-emlekezes-celjaval. 
html, 2016. december 22. [22:31]

277 Az 1942-es csúrogi razzia áldozataira emlékeztek 
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21043/Az-1942-es-csurogi-razzia-aldozataira-emlekeztek. 
html, 2017. január 4. [20:34]. Lásd még feró: Emlékezni kell az áldozatokra, de a hősökre is. 
Magyar Szó, 2017, január 3. 1. és 4.
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megbékéléssel, valamint azzal az őszinte elhivatottsággal kell gyógyítani, hogy a go
noszság és a téboly nem ismétlődik meg”.

Tomislav Nikolic hozzátette: mindenkinek meg kell tennie minden tőle telhetőt, 
hogy hozzájáruljon a népek közötti megbékéléshez. Emlékeztetett arra, hogy 2013 
júniusában Ader János magyar államfővel közösen hajtott fejet Csúrogon a második 
világháborúban és azt követően ártatlanul kivégzett magyar és szerb áldozatok em
lékműveinél, ami jelentősen hozzájárult a két nép közötti megbékélési folyamathoz.

„Megbocsátottunk egymásnak, de felejteni nem tudunk, és nem is szabad, hogy felejt
sünk” -  szögezte le, majd úgy folytatta: „a múltat nem tudjuk megváltoztatni, de a jelent 
és jövőt az értelemre akarjuk építeni, amely együttműködésre hív”. Hangsúlyozta, hogy 
nem létezik a kollektív bűnösség, hanem egyéni felelősség, egyéni bűnösség van.

2017. március 21. Több száz nyírfa, tuja, fenyőfa és bokor érkezett Szabadkáról és 
Újvidékről az 1944-45-ös ártatlan magyar áldozatok emlékére 2013-ban felállított 
csúrogi emlékműhöz.

A növények egy részét a Magyar Nemzeti Tanács szerezte be, másik részük pedig a 
Vajdaság Erdői erdőgazdálkodási közvállalat adománya volt. Az ültetésben fiatal ön
kéntesek és politikusok is részt vettek. Teleki Júlia, a csúrogi kilakoltatás túlélője két 
évtizede ápolja a csúrogi kivégzettek emlékét. Mint mondja: nagy boldogsággal töl
ti el, hogy a Magyar Nemzeti Tanács magára vállalta az emlékmű körüli teendőket.

-  Sokat dolgoztam azért, hogy ez az emlékhely megszülessen, de annak nagyon 
örülök, hogy az M NT a megemlékezéssel járó szervezőmunka terhét levette a vállam- 
ról, és most belefogott a fásításba is. Bízom benne, hogy ezek a fák és bokrok megma
radnak. Ez az emlékmű és ez a szép sétány nemcsak a miénk, hanem az itt élő lakos
ságé is, nekik is óvniuk kell azt -  jelentette ki Teleki Júlia.278

2017. április 27. Az április derekán tartott temerini képviselő-testületi ülésen tett 
napirend bővítési indítványt Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 
(VMDP) képviselője. Kérte, hogy kerüljön megvitatásra a tájékoztató, hogy milyen 
fázisban van a járeki láger áldozatai emlékművének készítése, és hogy lesz-e rajta ma
gyar nyelvű tábla, amely emlékeztet majd az 1944 és 1946 között Járekon elhunyt 
magyar áldozatokra, illetve, hogy az emlékkereszt tábláján lesz-e magyar nyelvű szö
veg, ahogyan az érvényes törvények és községi dokumentumok előírják? Lesz-e emlí
tés a kialakított emlékhelyen a láger mintegy 6500, többségében német áldozat mel
lett a 200-300 magyar áldozatáról is -  kérdezi G. B., a cikk írója.279

278 Magyar Szó, 2017. március 22. 1. és 4., vagy http://www.magyarszo.rs/get_img?ImageWidth=488 
&ImageHeight=366&ImageId=83456

279 Emlékhely készül Járekon: MagyarSzó, 2017. április 27.12., vagy https://www.magyarszo.rs/hu/3333/ 
vajdasag_temerin/164239/Eml%C3%A9khely-k%C3%A9sz%C3%BCl-J%C3%Al rekon.htm,

http://www.magyarszo.rs/get_img?ImageWidth=488
https://www.magyarszo.rs/hu/3333/


Csorba elmondta, hogy „hogy a 7 pontban összefoglalt válasz megemlíti, hogy a 
községi közigazgatás illetékes osztálya tavaly szeptember 27-én hozott végzést a Duna 
menti svábok emlékműve felállításának engedélyezéséről. A munkálatok a befejező
désükhöz közelednek, már felállították a márványkeresztet, mellette kétoldalt az em
léktáblákkal, amelyekre a korábban megadott szöveget vésték. A szöveg szerb nyelven 
(cirill írásmóddal), magyarul és németül olvasható, a község alapszabályával és a köz- 
társasági előírásokkal összhangban. Felavatására május 6-án kerül sor.”280 

A kérdésnek azon részére viszont, hogy lesz-e magyar nyelvű tábla, amely emlékez
tet az 1944 és 1946 között Járekon elhunyt magyar áldozatokra, nem érkezett válasz. 
Ezért Csorba levelet írt a polgármesternek, amelyben nem kizárólagos, hanem komp
romisszumos javaslattal állt elő: a járeki emlékkereszthez helyezzenek el még egy táb
lát a következő magyar és szerb szöveggel „... és a járeki tábor minden ártatlan áldo
zatainak emlékére!” A probléma tehát az, hogy a táblákon csak a német áldozatokat 
említik, a többieket nem -  olvasható az írásban.

2017. május 6. Hetvenkét év után felavatták és felszentelték a Duna menti svábok 
járeki (tiszaistvánfalvi) emlékművét.

A hírhedt járeki láger áldozatai között, amely 1944. december 3-ától 1946. április 
15-ig működött, a vajdasági németeken kívül több száz magyar nemzetiségű is van. 
Az ottani halál tábort megjárt és az ott elhunyt magyarok pontos számát ma sem tud
ni. (Ismereteim szerint a német áldozatokét sem.)281 Most nem hogy emlékmű, de 
még csak emléktáblája sem jelzi a magyar áldozatokat Járekon. Igaz, a márványke
reszthez tartozó táblára a felirat -  a német és a szerb nyelv mellet — magyar nyelven is 
felkerült. Ez lenne az ártatlan magyar áldozatokra való méltó megemlékezés? Mintha 
a három említett falui magyarjait a járeki táborba el sem hurcolták volna és nem til
tották volna meg nekik a szülőföldjükre való visszatérést!

„A járeki tömegsírra állított kereszt a Duna meneti svábok adakozásának köszönhe
tő”.282 Az avatáson a magyarokat csak olyan összefüggésben említették, hogy „a XX. 
Század elején 2127 német nemzetiségű, 47 magyar és 2 szerb polgár élt”.283

Az eseményen a felszólalók közül (akik között egyetlen magyar nem volt) egye
dül Axel D ittm a riy  Németország belgrádi nagykövete jegyezte meg, hogy „a II. világ

2017. április 27. [08:39]
280 Uo.
281 A vajdasági magyar áldozatok tömegsírjainak helymeghatározása c. kiadvány szerint (Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet, Zenta 2016, 17) a járeki Régi temetőben eltemetett áldozatok száma 
6000 -  „a becslések szerint”.

282 Brücker István: Márványkeresztet avattak. Családi Kör, 2017. május 11. 12-13. Lásd még a Járekon 
magyar emléktábla nem lesz? C. írásom [Az autonómia és a reformok. (Más) napló 78.] http:// 
bozokiantal.blogspot.rs/search/label/Napl%C3%B3

283 dió: Tisztelet az áldozatoknak. Magyar Szó, 2017. május 8. 1.



háború szörnyű kínokat okozott ezen a vidéken, míg 1944 és 1946 között aj áreki ha
láltáborban rengeteg német és magyar ártatlan áldozat vesztette életét”.284

Miért nem lehetett közös emlékművet állítani az ott elhunyt ártatlan áldozatok
nak? Akkor most külön emlékmű lesz a magyar áldozatoknak? Vagy már a kegyeleti 
jog is politikai egyezkedések tárgya lett? Mit szólnak mindehhez a volt táborlakók, és 
akiknek a hozzátartozói ott haltak meg?

Ajáreki svábok emlékműve (Temovácz István felvétele)

284 Uo. 
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Bozóki Antal a nemzetközi jogtu
dományok magisztere. 1946-ban 
született a bánáti Tordán/Toron- 
táltordán. Az 1970-es évek óta fog
lalkozik publicisztikával. Legfőbb 
témakörei a külpolitika, a nemzet
közi jog, az emberi és a nemzeti ki
sebbségi jogok, valamint a környe
zetvédelmi jog. Több könyv és szö- 
veggyűjtemény, számos szakmai 
cikk és írás szerzője. írásait szerb
re, és más idegen nyelvekre is lefor
dították. A Vajdasági Magyar Tu
dományos Társaság és a MTA Ma
gyar Tudományosság Külföldön 
Köztestület tagja, az Árgus -  Vaj
dasági Magyar Kisebbségjogi C i
vil Egyesület elnöke. Újvidéken él, 
ahol nyugdíjba vonulásáig magán
ügyvédként dolgozott.



Becsüljük meg a helyzetjelentéseket. A helyzetjelentések olyanok, mint 
a tovatűnt időkről tudósító, nélkülözhetetlen, ma már klasszikus króni
kák: részletes és döntő, ha nem éppen életfontosságú beszámolók, ame
lyekből a történtek nemcsak megtudhatók, de meg is érthetők, fel is 
dolgozhatók és talán legfőképpen - tovább is gondolhatok. És leginkább: 
cselekvésre, védelemre ösztönzők. A helyzetjelentések: gyötrelmesen ne
héz csaták és kemény ütközetekben megvívott, hősies győzelmek rekvi- 
zitumai. Küzdelmek és kínok lábaink elé helyezett, dicsőséges és ezért 
halhatatlan áldozat-koszorúi. Olyan dokumentumok, amelyek nem
csak bizonyítékok, de súlyosan megindokolt (viszont)vádak is. Önvé
delmi fegyverek, egytől-egyig. Várakat visszafoglaló nehéztüzérségi lö- 
vegek, alattomos, lesipuskás támadásokat visszaverő rakéta-csapások. 
Becsüljük a helyzetjelentéseket.

Bozóki Antal helyzetjelentései úgy sorjáznak egymás után, akár a grá- 
nát-sorozatvetők. A magyar közösség Szerbiában, a Jog a szülőföldhöz, A 
délvidéki/vajdasági magyarság helyzete és jogai és a többi: egytől-egyig 
szomorú és egyben vérlázító körkép-összefoglaló egy helyzetről, amely 
minden csalfa látszat, balkáni ügyeskedés és változatos formákban al
kalmazott szélhámoskodás-sor ellenére nem nagyon akar változni. 
Akárcsak a váltig alkalmazott szörnyű billog, a legmegalázóbb és leg- 
felháborítóbb címke: a kollektív bűnösség, a „bűnös,”, „fasiszta” nép és 
nemzet bélyege. Benes, volt cseh elnök nevéhez kötik még a tájékozot
tabbak is ezt a ritka gonosz rágalmi technikát -  holott másfelé is jócs
kán lehetne kereskedni az igazi vétkeseket illetően... Miként azon az 
ingoványos, szörnyű harctéri terepen is, amely Bozóki e legújabb köte
téből elénk tárul: hogyan, miként mismásolják el a rehabilitációkat, 
a jóvátételt mindazok, akiknek ez lenne a dolga, micsoda elképesz
tő hercehurca, félelmetes szintű és intenzitású időhúzás folyik hosszú 
évek óta ezekben az ügyekben. És az áldozatok, természetesen, szin
te már kis sem kell mondani, le sem kell írni: többnyire, legnagyobb 
részben magyarok.

Bozóki minderről tudósít. Jelent. Helyzetet ismertet. Becsüljük meg 
a helyzetjelentéseket.

Domonkos László


