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Több szempontból is tanulságos könyv jelent meg a University of Pittsburgh Press gon-
dozásában The Holocaust in Croatia (A holokauszt Horvátországban) címmel. A kötetet 
jegyző szerzőpáros Slavko Goldstein veterán partizánharcos, és fia, Ivo Goldstein Bizánc-
kutató. Mindez már alapvetően érdeklődést kell, hogy keltsen az olvasóban, hiszen egyik 
szerző kutatási területe sem a holokauszt, még akkor sem, ha a szerzők korábban értékes 
munkákat publikáltak a horvátországi zsidóság történetéről (ezek felsorolva: 701−702. o.). 
Az 1941. áprilisi német megszállást követően kikiáltott „független Horvátország” (NDH) 
területén elkövetett népirtás – mely szerbeket, cigányokat és más kisebbségeket is érin-
tett – nagyrészt a horvát náci-kollaboráns usztasa rezsim által történt és kiterjedt a mai 
Bosznia-Hercegovina területére is. A horvát zsidóság döntő többségét elpusztították a 
jasenováci, usztasa alapítású és vezetésű koncentrációs táborban, illetve Auschwitzban. 

A munka „objektív kezelést”, „részletes szintézist” ígér. Negyvenhárom fejezetben 
veszi végig a horvátországi zsidóság történetét az ország létének kezdeteitől az üldöz-
tetésekig, külön figyelmet szentelve az antiszemitizmus szellemi és társadalmi előzmé-
nyeinek (1. rész), a kirekesztésnek (2. rész), a koncentrációs táborokba zárásnak (3. rész),  
a deportálásnak (4. rész), a túlélési kísérleteknek (5. rész), kiegészítve egy epilógussal 
az emlékezet kérdéseiről (6. rész). Ezek közül a szerzők a legtöbb eredeti információt a 
3. részhez teszik hozzá, hiszen a jasenováci tábor1 lehet a horvátországi usztasa-népirtás 
legegyedibb és a népirtás-kutató szemével leginkább érdekfeszítő fejezete. A könyv min-
denesetre számos magyar vonatkozással, illetve sajnos megannyi ellentmondással rendel-
kezik, melyek alapos recenzióért kiáltanak.

A szerzőpáros megállapítja, hogy 1941 nyarán „sokkal jobb túlélési esélyek” vol-
tak Magyarországon, mint Horvátországban, és az Olaszországba, Bulgáriába, illetve 
Magyarországra menekült jugoszláv zsidók számát 12 000-re teszi (425. o.). Szintúgy 
említést érdemel a horvát hatóságokat ért, a horvát zsidóság maradékának 1942 nyarán 
való deportálására irányuló német nyomás (362−363. o.). Jellemző, hogy a szerző az usz-
tasa rezsim zsidótörvényeit markánsabbnak és antiszemitábbnak tartja, mint a német 
és magyar intézkedéseket (505−506. o.). Magyar zsidók sorsáról is beszámol, például a 
beszédes nevű Edo Čango (Csángó Ödön) és családja végzetéről (418. o.), vagy a neves 
újvidéki magyar-zsidó újságíró, Frank Béla fiának megmeneküléséről (575. o.).

Itt érdemes megemlíteni a szerző véleményét, miszerint az NDH a náciktól „függetle-
nül szervezte” a zsidóüldözéseket (503. o.). Ennek ellenére megállapítja, hogy létezett egy 
német tanácsadó Einsatzgruppe Zágrábban, melynek javaslatait az usztasa „több, mint 
lelkesen teljesítette.” Ennek ellenére a szerzők szerint Pavelić és Hitler tárgyalásán 1941 
júniusában nem merült fel a zsidókérdés, ahogy Ribbentroppal sem. Egy német titkosszol-
gálati jelentést is idéz arra, hogy az usztasa kormányt a nácik nem látták elég megbízha-

1  David Bruce Macdonald: Comparing genocides: ‘numbers games’ and ‘holocausts’ at Jasenovac and 
Bleiburg. In: Balkan Holocausts? Serbian and Croatian victim centred propaganda and the war in Yugoslavia. 
Szerk. David Bruce Macdonald. Manchester, Manchester University Press, 2002. 160−182. o.

Hk 2018 1 sz.indd   166 2018.03.06.   16:51:21



167

Szemle

tónak. Ezekhez azt is hozzáteszi a szerzőpáros, hogy a deportálások egy náci vélemény  
szerint „visszatetszést” keltettek a lakosságban. A szerzők a horvátországi holokauszt 
egyediségét annak gyorsaságában, önállóságában és kegyetlenségében ragadják meg 
(514−516. o.). Mindez érdekfeszítő, tekintve, hogy magyar holokauszt-kutatók is ekképp 
nevezték meg a hazai holokauszt egyedi tényezőit.2 

Önállóság terén mindenképpen érdemes kiemelni az usztasa-alapította haláltáboro-
kat, mint helyi népirtási iniciatívákat, melyek valóban eltérnek az összes többi kollabo-
ráns országtól. A holokauszt országainak vizsgálatakor az általános kérdés, hogy a helyi 
hatóságok miért kollaboráltak a német csapatokkal, és nem az, hogy miért állítottak saját 
kezdeményezésből haláltábort. A horvát adminisztráció, az usztasa mozgalom történeté-
nek egyediségére is rámutathat a saját, horvát alkotású jasenováci tábor. A szerzők kieme-
lik, hogy az usztasa vezetők „többsége szegény településekről származott, eldugott terü-
letekről, ahol az élet kegyetlen volt” (516. o.).

Érdekes, ám a könyvben nem szereplő adalék lehet, és talán részben választ adhat 
a „csendes kollaboráns-bürokrata” modell helyett a „lelkes népirtó” modellt követő hor-
vát állam talányára, hogy az NDH vezetőségének többsége a volt Oszmán Birodalom 
területéről származott, és így oszmán adminisztrációs modelleket láthattak maguk körül 
a pedáns, precíz, bürokratikus osztrák modell helyett. Ilyen értelemben mindenképpen 
érdekes látni, hogy a kollaboráns Horvátország vezetősége lényegében kizárólag her-
cegovinai származású horvátokat és bosnyákokat tartalmazott. Hercegovinai születésű 
volt Ante Pavelić államfő és Nikola Mandić miniszterelnök. Osman Kulenović helyettes 
államelnök bosnyák muszlim volt, Mile Budak külügyminiszter és az Ustaše fontos figu-
rája Szarajevóban nevelkedett horvát. Bosnyák muszlim volt Džafer Kulenović helyettes 
államelnök, Mehmed Alajbegović külügyminiszter, illetve a „független” Horvátország 
kikiáltását követő átmeneti kormány minisztere, Ismet Muftić mufti; hercegovinai hor-
vát vagy bosnyák katolikus volt Andrija Artuković igazságügy- és belügyminiszter, Jozo 
Dumandžić, aki Artukovićot váltotta ezen a poszton, Rafael Boban, a Crna Legija veze-
tője, Vjekoslav Vrančić kereskedelemügyi miniszter, Julije Makanec oktatásügyi minisz-
ter, Ante Vokić közlekedésügyi- és honvédelmi miniszter, illetve Miroslav Navratil hon-
védelmi miniszter. A jasenovaci tábor több vezetője hercegovinai volt, így Ljubo Miloš, 
Dinko Šakić, Vjekoslav „Maks” Luburić, illetve Petar Brzica ferences szerzetes és 
Miroslav Filipović ferences szerzetes, a „jasenovaci mészáros”.

Sajnálatos azonban, hogy a döntési mechanizmusban, a német nyomásnak és az usz-
tasa holokausztról való terveinek, illetve abban való felelősségének a szerzők mindössze 
két oldalt szentelnek a vaskos könyvben (514−515. o). Ellentmondásba keverednek, ami-
kor Pavelić zsidóügyekben való önjárását bizonygatják, mivel 1941 nyarán nem tárgyalt 
a zsidók sorsáról Hitlerrel, ám a könyv elején azt állítják, hogy 1942 nyarán igenis tár-
gyalt a kérdésben a náci diktátorral. A két tény nem zárja ki egymást, ám az abból levont 
következtetés így ingatag marad (369., 514. o.). A német megszállásról és a kollaboráns 
adminisztráció kialakulásáról fájóan kevés információt osztanak meg a szerzők. Nem 
tudjuk meg, volt-e ellenállás a lakosság részéről, hogy miképp reagáltak a horvát (jugo-
szláv) adminisztráció tagjai a megszállásra, valamint, voltak-e elbocsátások, internálá-
sok, deportálások, kivégzések (6. fejezet). Mindössze a zágrábi rendőrség esetében tud-

2  Erről lásd különösen Ungváry Krisztián és Kádár Gábor, Vági Zoltán munkáit. 
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juk meg, hogy az antiszemita intézkedések végrehajtásáért két, már korábban is magas 
pozícióban szolgáló rendőrtiszt felelt (145. o.). Német források szerint a zsidótörvényeket  

„a német regulációkkal jól szinkronizálva” vezették be (115. o.). Noha egy teljes fejezet (11.) 
viseli az Adminisztratív intézkedések az üldöztetés végrehajtásához címet, a fejezet nem 
az adminisztrációval, hanem az erőszakszervekkel foglalkozik. A szerzők ennek ellenére 
máshol egyértelművé teszik, hogy „a német rendőrség szervezte az őrséget és minden 
mást a deportálásokkal kapcsolatban”, hozzátéve a horvát belügy, illetve az állami vas-
utak felelősségét (366−367. o.). A horvát adminisztráció szerkezetével, annak változása-
ival és mozgásterével nem ismertet meg bennünket a könyv. Egyedül a zágrábi kilakol-
tatások esetében kapunk rövid képet a városvezetőség hozzáállásáról (kísérlet a törvény 
betartására, passzivitás a jogsértésekkel szemben, 192. o.).

Összességében az egész munkára jellemző az aránytalan tagolás, melyet a bibliográfia 
is mutat: nagymennyiségű cikket és forrást idéznek a húszas-harmincas évek zsidó köz-
életéből és katolikus egyházi diskurzusaiból, míg a fajelmélet bemutatására (86−102. o.), 
a modern antiszemitizmusra és a lehetséges népi ellenérzésekre kevés forrást citálnak. 
Nem tudjuk meg, hogy arányosan kerül-e bemutatásra az egyházi antiszemitizmus, és 
nem tudunk meg fontos részleteket a zsidóság, a horvátok és más kisebbségek viszonyáról, 
dacára annak, hogy utóbbiról egy komplett fejezet kíván értekezni – érthetetlen módon 
a Tuđman-féle emlékezetpolitika3 bemutatása után (41. fejezet). A fejezet általános meg-
állapításokat tesz egyéni memoárok idézését követően, mint például hogy az antiszemi-
tizmus alacsony volt a „toleráns” horvát nép körében, hogy a zsidóellenesség elsősorban 
középosztálybeli jelenség volt, vagy hogy „a népi németek gyakorta vezetők voltak a zsi-
dók üldözésében” (104., 112−114., 122., 558. o.). A „toleráns” nép tételét eközben maguk 
a szerzők cáfolják, idézve egy antiszemita horvát paraszt 1940-es levelét, tisztázva, hogy 
az „jó betekintést enged azon emberek nézeteibe, akik vagy részesei voltak, vagy nyugod-
tan nézték a népirtó tevékenységeket” (99−100. o.).

Némileg a szerzők katolikus antiszemitizmust hangsúlyozó érvelését (28. o. és skk.) 
gyengíti, hogy a katolizálást, kitérést lényegében nem fogadták el mentsvárként az NDH 
ideje alatt (406., 410. o.). Különös, hogy egy teljes, érdemi konklúzió nélküli fejezet 
foglalkozik a magas rangú, zsidó származású usztasa vezetőkkel; hasonló eszmefutta-
tás vajmi kevéssé állná meg a helyét más holokausztról szóló munkákban (544−550. o.).  
A 42. fejezet, dacára címének (A zágrábi és horvátországi zsidó áldozatok számáról), tulaj-
donképpen alig említ meg vidéki horvát városokat, fókuszában szinte teljességgel Zágráb 
áll. Ennek oka lehet, hogy a könyv eredeti horvát címének (Holokaust u Zagrebu) fordí-
tása A holokauszt Zágrábban lenne, nem pedig A holokauszt Horvátországban). A cím-
beli, fókuszbeli eltérés okára nem utal a fordítás, és talán okkal lehet az az olvasó benyo-
mása, hogy a munka lényegében egy a zágrábi holokausztról szóló kézirat volt, melybe 
beszúrták a 3. részt (18−25. fejezetek) a vidéki táborokról. További sajátos és valószínű-
leg a szerzők múltjához köthető döntés, hogy a könyv epilógust megelőző, utolsó fejezete 
a kommunista partizánokhoz való csatlakozást ecseteli, s hogy így a tárgyalási szakasz 
záró mondata egy horvát zsidó kisfiú levelének sora: „Apukám partizán!” (442−453. o.).  

3  A horvát emlékezetpolitikával kapcsolatban kritikus cikket közölt korábban a Times of Israel, melyet 
magyarul a Szombat folyóirat vett át. http://www.szombat.org/politika/a-holokauszt-tagadas-hataran-
horvatorszagban-ujraertelmezik-a-tortenelmet (Utolsó letöltés: 2018. 01. 17.)
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A szerzők láthatóan nem kívántak utalni arra a tényre, hogy a kommunisták sem vallottak 
demokratikus értékeket, hogy a partizánok is követhettek el kétes háborús cselekménye-
ket, illetve, más ellenállási formák is létezhettek. Méltatandó azonban, hogy a partizánok 
tevékenységét – különösen az egyház viszonylatában – összetetten mutatja be, kiemelve a 
partizánnak állt katolikus papok tevékenységét (487. o.). 

Alojzije Stepinac bíboros felszólalásait a zsidóság üldöztetésével szemben kevesli, 
kiállását a „független” Horvátország mellett elítélően kezeli a szerzőpáros.  A püspököt a 
háború után elítélő szocialista jugoszláv kampányt és munkákat bírálóan mutatják be, ám 
hasonlóan támadják a püspökről írt katolikus apológiát is. (501−502., 494−495. o.) A kom-
paratív elemzés kissé talán sarkos, mikor arról beszél, hogy a holland vagy német egyházi 
szereplők „nyíltan, energetikusan és fegyelmezetten” mentették a zsidóságot adott orszá-
gaikban, ellentétben a horvát egyházzal – nem minősítve a horvát egyház holokauszt alatti 
történetének feldolgozásait, annyi bizonyos, hogy az összehasonlító analízis első fele,  
a holland példa a mérvadó szerzők szerint nem állja meg a helyét. (495. o.) XI. Piusz pápa 
tevékenységének leírásából hiányzik a legújabb szakirodalom (482−483. o.), ám ez betud-
ható annak a ténynek, hogy a könyvnek mindössze fordítása friss munka, az eredi könyv 
2001-ben jelent meg, és a kötet nem számol be a fordítás során történt lehetséges frissí-
tésről. Bizonyos értelemben az egyháztörténetet tárgyaló részhez tartozik, hogy a szerző 
kevés információt oszt meg a boszniai muzulmánok megszálláshoz, holokauszthoz való 
hozzáállásával kapcsolatban, noha a kérdésnek nagy forrásanyaga és irodalma is van.

A bibliográfia hét vizsgált levéltárat sorol fel (hat horvát, egy szerb levéltár anyagát), 
míg az EHRI nemzetközi holokausztkutatási portál által ismertetett 30, a soá történeté-
nek szempontjából releváns horvát levéltár,4 illetve neves külföldi holokauszt levéltá-
rak (Yad Vashem, Wiener Library, vagy a kötet angol kiadásában közreműködő United 
States Holocaust Memorial Museum) nem szerepelnek a felsorolásban. Mindez – ismerve 
a holokausztforrások zavaró bőségét – nem vesz el a könyv értékéből, ám a szerzőpáros 
utalhatott volna arra, hogy milyen megfontolásokból hagyták el a szóban forgó levéltárak 
vizsgálatát, illetve azok milyen további kutatási lehetőségeket tartalmaznak. A források 
döntő többsége sajtócikk és visszaemlékezés, melyek talán a leginkább kritikával keze-
lendő források. A holokauszt Horvátországban kétségkívül hiánypótló munka az angol 
nyelvű szakirodalomban, azonban a legtöbb holokauszt-kutatói elvárásnak nem felel meg, 
és megannyi helyen pótlást igénylő kötet, melyet talán akkurátusabban készíthetett volna 
el két képzett holokauszt-kutató.

Veszprémy László Bernát

4  https://portal.ehri-project.eu/countries/hr?sort=lastUpdated.desc (Utolsó letöltés: 2017. 
január. 17.)
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