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A FÜGGETLEN HORVÁT ÁLLAM ÉS MAGYARORSZÁG 1941-BEN 

A diplomáciai elismerés 

A második világháború utáni jugoszláv történetírás alapján a mai olvasó nehezen kap-
hat objektív képet az 1941 és 1945 között fennállott horvát államalakulat történetéről, 
még kevésbé megalakulásának körülményeiről, alapítóinak indíttatásáról és arról, mi-
ként viszonyult a horvátság 1941 áprilisában az új államhoz. Ugyancsak a legutóbbi 
időkig a világ csak az usztasák rémtetteiről olvashatott vaskos jugoszláv kiadványokat, 
melyek szerzői mélyen hallgattak a másik fél-felek (csetnikek, s különösen a parti-
zánok) által elkövetett hasonló méretű tömeggyilkosságokról. Ugyanakkor a horvát 
emigráció kiadványainak nagy része görcsösen igyekezett megszépíteni a megszépíthe-
tetlen múltat. 

A horvát állam megalakulását 1941-ben természetesen nem lehet elvonatkoztatni a 
tengelyhatalmak Jugoszlávia elleni agressziójától, s nem lehet spontán népi akciónak 
nevezni, ahogyan azt egyes horvát emigráns szerzők tették, de nem is lehet megérteni, 
ha nem helyezzük bele a horvát függetlenségi törekvések évszázados küzdelmeinek 
összefüggésébe. A horvát nemzeti ideológiát a múlt század harmincas éveitől kezdve át-
hatja a függetlenségi eszme burkolt vagy nyílt formája.1 

Ebben az összefüggésben is kell vizsgálni a délszláv egység eszméjének megjelené-
sét Gajék illír mozgalmában. Ez az ideológia tulajdonképpen Horvátország Bécstől és 
Pesttől (illetve 1848 előtt Pozsonytól) való függetlenedését volt hivatott szolgálni. Lju-
devit Gaj és követői azért hangoztatták a délszláv népek testvéri egységét, mert úgy 
ítélték meg, hogy a horvátok maguk képtelenek megszabadulni a magyar és osztrák 
uralomtól. Mivel ez volt az illírizmus létrejöttének fő motivációja, s a délszláv testvér-
népekre a mozgalomnak elsősorban ezért lett volna szüksége, nem csoda, ha sem a 
szerbek, sem a szlovénok körében alig talált követőkre. Különösen az előbbiek fogad-
ták idegenkedve az illír gondolatot, s a későbbiekben a jugoszláv eszmét, hogy azután 
a 20. században, amikor a horvátok elvetették az egységhagyományt, Belgrád, majd a 
jugoszláv kommunista elit uralmi céljainak leplezésére felhasználják. Az előbb említett 
indokok egyben megmagyarázzák, miért keletkezett minden jugoszláv egységgondolat 
a 19. században horvát földön, így a strossmayeri jugoszlávizmus és a szerb-horvát 
koalíciós idők vagy a Jugoszláv Bizottság horvát tagjainak egységtörekvései is. Ugyan-
akkor már a 19. században, pontosabban 1861-ben a horvát saborban Ante Starčevic és 
Eugen Kvaternik révén megjelent a horvát függetlenségi eszme nyílt formában is, és kü-
lönösen Starčevic politikai munkássága révén a múlt század utolsó harmadában a hor-
vát nemzeti ideológia alaptézisévé vált. Eugen Kvaternik, a hivatalos forradalmár pedig 
1871-ben a horvát függetlenség megteremtése céljából felkelést próbált meg kirobban-
tani. Ez utóbbi katonai szempontból nem vált veszélyessé a Monarchia számára, de 
ideológiai hatása jelentős volt. Meg kell említeni, mert Kvaternik és társai az újkori 
horvát történelem folyamán először proklamálták Horvátország teljes függetlenségét. 

A horvát függetlenség gondolata megjelent az első világháborúban is, amikor Frano 
Supilo - felismerve Pašie és a szerbek hegemonisztikus törekvéseit - kivált a Jugoszláv 
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Bizottságból és a horvát állam megteremtése érdekében memorandumot intézett az an-
tanthatalmakhoz. Miután Sándor trónörökös és a szerb hadsereg aktív közreműködésé-
vel Belgrád terveinek megfelelően alakult meg az első Jugoszlávia (SZHSZ Királyság), 
a Stjepan Radič vezette Horvát Parasztpárt köreiben lelt otthonra ismét a függetlenségi 
gondolat, bár a későbbiek folyamán Radič hajlott a kompromisszumra (föderalizmus) 
is. Radič meggyilkolása és a sándori királyi diktatúra bevezetése után jelent meg az eu-
rópai politikai színpadon az a radikális horvát politikai erő, amely minden áron és 
minden eszközzel (értsd: terrorista merényletek) a horvát függetlenség megvalósítására 
tört. Ez Ante Pavelič Usztasa Forradalmi Szervezete, illetve Mozgalma volt. Pavelič a 
starčeviči Jogpárt utódszervezetének volt a vezetője, s ideológiájára is eleinte a 
starčeviči-kvaterniki eszmék hatottak. Szervezete alapításakor még nem nevezhető 
nyíltan fasiszta alakulatnak, nagymértékben a ma is létező szélsőségesen nacionalista 
terrorszervezetekre hasonlított.2 Szeparatista mozgalomként persze kénytelen volt tá-
maszt keresni a jugoszláv állam ellenfeleinél, s hamarosan segítséget is kapott, elsősor-
ban Mussolini Olaszországától, illetve kisebb részben a revíziós törekvései miatt a 
szomszéd államok gyengítésében érdekelt Magyarországtól. Olasz hatásra közeledett 
azután Pavelič a fasizmushoz, hogy azután hatalomra kerülve már a nácizmus fajüldöző 
gyakorlatának is teret engedjen Horvátországban. 

Az első Jugoszláviára jellemző nagyszerb hegemonizmus és Sándor király véres dik-
tatúrája főszerepet játszott abban, hogy a német támadás idején a horvátság döntő több-
sége egyáltalán nem érezte magáénak a jugoszláv államot és megkönnyebbüléssel fo-
gadta annak gyors összeomlását. Ez magyarázza meg a horvát lakosság viszonyát a 
bevonuló német csapatokhoz, s ezért sikerült az egyébként csekély társadalmi bázissal 
rendelkező usztasáknak 1941. április 10., a Független Horvát Állam (NDH) kikiáltása 
után elfogadtatni a horvátság zömével az új államalakulatot. A horvát tömegek üdvözöl-
ték a Belgráddal való szakítást, s csak később tudatosult bennük, hogy az usztasa állam 
nem egészen az, amiről ők maguk és a megelőző horvát generációk álmodtak, s szem-
befordulva a rezsimmel, sokan csatlakoztak a partizánokhoz. 

Csakis az ismertetett tények után térhetek rá az 1941-es magyar-horvát viszony tagla-
lására. A két világháború közötti magyar külpolitika irányát és mozgásterét köztudottan 
meghatározták a trianoni békeszerződés által létrehozott határok revíziójára irányuló 
törekvések. Ennek érdekében Magyarország igyekezett külső támogatók keresése mel-
lett a Magyarország ellen szövetségbe (kisantant) tömörülő szomszéd országokat belső 
ellenzékük támogatásával gyengíteni. A magyar vezető körök már 1920-ban kapcso-
latba léptek az akkori emigráns horvát monarchistákkal, majd később Stjepan Radič 
parasztpártjával, s 1929-ben az usztasákkal is.3 A Gömbös-kormány idején szorosabb 
kapcsolatok jöttek létre Magyarország és az usztasa mozgalom között (ekkor létesült a | 
hírhedt Janka-pusztai kiképzőtábor), de Paveliéék mozgalmának fő támogatója Olasz-1 

ország maradt, sőt usztasa körök jó kapcsolatokat építettek ki a hitleri Németországgal 
is. Ugyanakkor azonban Magyarország már a marseille-i merénylet előtt megkezdte 
usztasa kapcsolatainak részleges, majd szinte teljes felszámolását, s újra a parasztpártra 
próbált építeni.4 A harmincas évek második felében Németország erősen közeledett 
Jugoszláviához, s hasonló okokból Olaszország is talonba tette - internálta - az usztasá-
kat. Miután azonban 1941. március 27-én az angolok biztatására Simovié tábornok 
megbuktatta a háromhatalmi egyezményhez csatlakozó Cvetkovič-kormányt, a néme-
teknek és az olaszoknak újra eszébe jutottak az usztasák. Mussolini 1941. március 
29-én személyesen találkozott Paveličcsel, míg Ribbentrop személyes kiküldötte. Ed-
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mund Veesenmayer és Walter Malletke Zágrábba utazott, ahol miután tárgyalt Vladimir 
Mačekkel, a Horvát Parasztpárt vezetőjével, másnap találkozott a Zágrábban élő uszta-
sákkal. Ezek a tárgyalások vezettek el végül ahhoz az akcióhoz, amely 1941. április 
10-én zajlott le. A német támadás után négy nappal a lépést Veesenmayerrel egyeztető 
Slávko Kvaternik kikiáltotta a Független Horvát Államot.5 

Ezeket az ismert eseményeket másként magyarázta a horvát emigráns sajtó, s az 
utóbbi időben néhány, a korszakról szóló horvátországi kiadvány is. Nevezetesen a hor-
vát állam 1941-es létrejöttében Magyarországnak tulajdonítanak döntő szerepet. így pl. 
Milan Blažekovič a Független Horvát Állam nemzetközi státusáról írott tanulmányá-
ban,6 vagy Kazimir Katalinic Argumenti, illetve Radjanje dŕžave (Az állam születése) 
című könyveiben.7 Mindketten azt állítják, hogy a horvát állam létrehozására először 
Horthy tett javaslatot Hitlernek, s Horthy volt az, aki 1941. április 10-én megfogalma-
zott és 11-én közzétett kiáltványában elsőként ismerte el (de facto) a horvát államot. 
Ezeket az állításokat mindketten arra alapozzák, hogy Magyarországnak szüksége volt 
Jugoszlávia megtámadásához Horvátország létrejöttére, vagyis Jugoszlávia megszűné-
sére. Az utóbbi állítás megfelel a tényeknek, a magyar kormányzatnak tényleg szüksége 
ivolt ilyen casus bellire. Túl azon hogy a két horvát szerző érzésem szerint a valóságos-
nál jóval nagyobb jelentőséget tulajdonít a korabeli Magyarország nemzetközi politi-
kára gyakorolt hatásának, sok más tény is cáfolni látszik azt, hogy Magyarországnak 
ilyen sok köze lett volna az usztasák hatalomra jutásához. Először is, Paveličre Hitler 
figyelmét Mussolini hívta fel még március 28-án a Führerhez küldött választáviratá-
ban.8 Két nappal később, március 30-án Ribbentrop érdeklődött Sztójay berlini ma-
gyar követnél a horvát ügyekről. Felvilágosítást kért Pavelic, valamint Maček szerveze-
teiről. Sztójay válaszában Maček pártját befolyásosabbnak mondta, de megemlítette 
Paveličet is.9 Másnap Bárdossy külügyminiszter Sztójaynak írt táviratában határozot-
tan kijelentette, hogy „Pavelic szervezetére vonatkozólag a német kormány az olasz 

I kormánytól kaphat felvilágosítást - tekintettel arra, hogy Pavelic az olaszok illegális 
szervezetének vezetője... Mačekkal zágrábi konzulunk útján kapcsolataink vannak, és 

!így Horvátország felé semmilyen illegális szervezettel nem szándékozom operálni."10  

j Ennek megfelelően a magyar kormány Bartók László magyar konzulon keresztül ápri-
í lis l-jén megüzente Mačeknek, hogy a magyar kormány „teljes megértéssel nézné a 
horvát szuverenitásra irányuló törekvéseket".11 Igen ám, csakhogy Veesenmayer tár-
gyalásai Mačekkal nem jártak sikerrel, mert a horvát pártvezér angolbarát volt és egy-
általán nem hitt a németek győzelmében.12 A németek ugyan később is próbálkoztak 
Mačeknél,1-1 de az idő sürgetett, s Veesenmayer gyorsan megkereste a Németország-

I hoz húzó usztasákat Zágrábban. Április 10-én azután Veesenmayer Slávko Kvaternikkel 
együtt ment be a zágrábi rádióba, ahol utóbbi beolvasta az NDH megalakulását ki-
mondó nyilatkozatot. A németek végül elfogadták Pavelic személyét is. Ezzel kapcso-
latban idézném Sztójaynak Bárdossyhoz írt április 11-i keltezésű számjeltáviratát: 
„[Ribbentrop] közölte, hogy Mačeket elejtették, mert jugoszlávokkal paktált. Pavelic 
kellő időben helyszínen lesz és Kvaternikkel együttműködik. Úgy látom, e tekintetben 
minden elő van készítve és megbeszélve az olaszokkal."14 

Az előbb említett horvát szerzők állítását Magyarországnak a horvát állam létreho-
zásában játszott meghatározó szerepéről még inkább megcáfolja Jodl vezérezredesnek 
március 27-én az olasz vezérkarnak a német főparancsnokság nevében tett javaslata, 
melyben ez áll: „A jugoszláv államterület belpolitikai szétverése érdekében minden te-
kintetben elébe kell menni a horvát függetlenségi törekvéseknek, és a horvátokat mint 
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a tengely barátait kell kezelnünk."15 Ebből egyértelművé válik, hogy a németek mái 
Horthy válaszának március 28-i megérkezése előtt állást foglaltak a horvátok Jugoszlá-
viából való kiválása mellett, s a magyar vezetés április 10-11-én csak kihasználta a kí-
nálkozó casus bellit. Ami a konkrét diplomáciai elismerést illeti, azzal Magyarország 
megvárta Németország és Olaszország egyeztetett lépését (előbbiek április 15-én, Ma-
gyarország április 22-én). 

A paveliéi horvát államot az említetteken kívül még néhány, a tengelyhez közel álló 
(vagy megszállás alatt levő) állam ismerte el: így Szlovákia, Bulgária, Románia, Finn-
ország, Dánia, Spanyolország, Japán, Mandzsukuo és Thaiföld. Argentína csak ígére-
tet tett az elismerésére, de nem realizálta, a Vatikán pedig csak de facto volt hajlandó 
elismerni, de jure továbbra is fenntartotta kapcsolatait a jugoszláv emigráns kor-
mánnyal. Érdekességként viszont végezetül megemlíteném, hogy a Horvát Kommu-
nista Párt egykori titkára, Ante Ciliga állítása szerint Sztálin a berlini szovjet követsé-
gen keresztül felajánlotta Benzon horvát követnek, hogy elismeri a horvát államot, sől 
állítólag elküldte ügynökét Zágrábba a kommunista vezetőkhöz, hogy szándékairól ér-
tesítse őket. Tito, Kardelj és Djilas azonban határozottan elvetették ennek lehetőségét, 
ráadásul állítólag Pavelié sem fogadta el az ajánlatot, így a szovjet elismerésből nem leti 
semmi.16 Természetesen ez a szovjet lépés még a Molotov-Ribbentrop-paktum jegyé-
ben folyó szovjet-német barátkozás utolsó szakaszában történt. Mindenesetre érdekes 
fintora lett volna a történelemnek, ha szovjet részről valóban sor kerül az NDH diplo-
máciai elismerésre. 

Magyarország és az NDH viszonya 1941 áprilisától egészen július 21-ig, a Muraköz 
státusának megváltoztatásáig (a magyar katonai közigazgatás bevezetéséig) igen szívé-
lyes volt, ezután azonban érezhetően megromlott, és a tervezett nagyszabású gazdasági 
és egyéb együttműködésből semmi sem lett.17 

Végezetül talán érdekes lenne megvizsgálni, hogy az említett horvát emigráns szer-
zők állításukat Magyarország kihangsúlyozott szerepéről a Független Horvát Állam lét-
rejöttében milyen forrásra alapozzák. Magyarország szerepének ekkora fontosságol 
először Mladěn Lorkovič, az NDH akkori külügyminisztere tulajdonított a zágrábi 
Spremnost című lapban 1944 áprilisában,18 az usztasa állam megalakulásának harma-
dik évfordulóján. Tudni kell azonban, hogy ekkortájt Lorkovic Ante Vokič hadügymiJ 

niszterrel együtt Horvátország háborúból való kiugrását készítette elő, a horvát állami-
ság puszta létének megmentése céljából. Talán nem megalapozatlan a feltételezésem,! 
hogy Lorkovic ebben a cikkében tudatosan igyekezett kisebbíteni a náci Németország 
szerepét az NDH megalakulásában, s ezért tulajdonított Magyarországnak nagyobb 
szerepet a valóságosnál. Lorkovic és Vokic kísérlete nem sikerült, Pavelic letartóztatta 
összeesküvő minisztereit, s a lepoglavai börtönbe szállíttatta, ahol 1945-ben, az NDH 
összeomlása előtti napokban mindkettőjüket legyilkolták egykori harcostársaik.19 

Nem tudjuk, mit hozhatott volna egy sikeres horvát kiugrás és szakítás a német szö-
vetségessel. Ekkorra ugyanis a Szovjetunió is egyértelműen Titóék és Jugoszlávia feltá-
masztása mellett volt, míg Anglia korábban is a status quo ante quem híve volt. 

Lorkoviécsal kapcsolatban még egy érdekes információt érdemes közölni. Akárcsak 
más vezető usztasa személyiségek (Benzon, Budák, Kvaternik), Lorkovic is már a há-
ború kitörése előtt szoros kapcsolatban állott vezető német körökkel. Erről érdemes 
idézni Bartók László zágrábi magyar diplomata egy 1939. október 6-i jelentését: „Az 
itteni német főkonzul nagy reményeket fűz Lorkovic itteni működéséhez, s azt hiszi, 
hogy a szeparatisták között előkelő szerepet fog játszani. Úgy látom, német kollégám-
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nak előre jelezhették Lorkovič határátlépését és figyelmét felhívták arra is, hogy Lor-
kovicnak német származású felesége van. Német kollégám egyébként a horvát naciona-
lista mozgalom közeli akcióba lépését várja."20 

Mindebből kiderül, hogy noha a német kormány hivatalosan jó kapcsolatot tartott 
fenn Belgráddal, az usztasák tevékenységét hallgatólagosan mégis támogatta, tudott 
róla, sőt diplomatái útján is kapcsolatban állt velük. Ezért azután 1941 áprilisában Né-
metországnak voltaképpen nem volt szüksége Magyarország tanácsaira és közvetíté-
sére, hogy a Horvát Parasztpárttal folytatott tárgyalások kudarca után az usztasákkal 
vegye fel a kapcsolatot. 
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