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Helyesbítés

Az Aracs L évf. 2. számának 69. oldalán Csorba Béla
Magyar—szerb viszony a XIX. század közepén c.
könyvismertet őjének utolsó el őtti mondata pontatlanul,
s ezáltal félreérthet ően látott napvilágot.
A mondat helyesen:
„Hogy a magyar közvélemény rokonszenve fokozatosan Törökország, és nem a törökkel jogos függetlenségi harcot folytató szerbek irányába fordult (noha termé-
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szetesen voltak jelent ő s kivételek is), annak mindenekfölött az orosz diplomácia pánszláv mozgalmakat támogató hegemón magatartása volt az oka, valamint a
szerbek azon titkos törekvése, hogy ne csak a török
igától szabaduljanak meg, hanem célul t ű zték ki az általuk Vojvodinának nevezett magyarországi vármegyék
bekebelezését is."
(A helyesbítésben aláhúzott mondatrészek maradtak ki!)

2002/1. 11. évf.

E számunk kiadását
a Határon Túli Magyarok Hivatala

a vajdasági m ű vel ődési, oktatás és tudományügyi titkárság
és az óbecsei önkormányzat
támogatta.
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