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A horvát „Szürke könyv". 

A horvát külügyminisztérium 
megbízásából okmányok és hite-
les bizonyítékok alapján összeállí-
totta és feldolgozta M. Kovacic-
Zágráb, 1942. 

A mai horvát usztasa kormány-
zat egyik legfőbb törekvése, hogy 
a külföld közvéleménye és saját 
néptömegei előtt bebizonyítsa, 
hogy azok a véres harcok, foszto-
gatások és kegyetlen öldöklések, 
melyek Horvátország egyes vidé-
keit még ma is feldúlják, tu la j -
donképen nem egy polgárháború 
és belső forradalom kísérőjelensé-
gei, hanem csupán egy kívülről 
szított felkelés gyilkos elfajulásai, 
lázadás az Államhatalom és a 
Rend ellen. Ez a „szürke" könyv 
is — „A lázadók kegyetlenségei 
és pusztításai a Független Horvát 
Állam létének első hónapjaiban" 
— címen üyen felvilágosító szán-
dékkal íródott és vádirat akar len-
ni a martalóc kommunista ban-
dák, a szerb csetnikek és ezek 
szövetségesei ellen, akik vala-
mennyien az ú j horvát állam el-
pusztítására szövetkeztek. A könyv 
adatainak feltárása alkalmából, 
1943. január közepén maga a kül-
ügyminiszter, Mladen Lorkovic 
szólott a Zágrábban tartózkodó 
diplomáciai testület és a külföldi 
újságírói kar tagjaihoz. Beszédé-
ben főleg azt igyekezett tisztázni, 
hogy 1. kikből állanak a pártütő 
és fosztogató bandák; 2. milyen 
célok és szándékok rejlenek e har-
cok mögött; 3. milyen eszközökkel 
harcolnak az usztasák ellenségei 
és végül 4. kik felelősek az elkö-
vetett gazságokért. 

Maga a könyv történelmi átte-
kintésében rámutat a régi Jugo-
szlávia belső, vallási és nemzeti-
ségi viszályaira, a Versailles-i 
szerződés visszásságaira, a szerb 
diktatúra horvátellenes magatar-

tására, az egyre erősödő szerb bol -
sevizmusra, Moszkva és London 
bomlasztó tevékenységére, stb.> 
ugyanakkor viszont igyekszik az 
usztasák küzdelmét a legelőnyö-
sebb színben és egyetemes erköl-
csi mivoltában feltüntetni. Ebben 
a beállításban a horvátság a kom-
munista és nagyszerb elemek bar-
bár rombolásával szemben az eu-
rópai kul túrát és a kereszténysé-
get képviseli, s mint ilyen, önfel-
áldozó harcával az egész civilizált 
világ hálájára számít. Mi innen 
távolról és tárgyilagos megítélés-
sel nem lát juk ilyen egyszerűnek 
és tisztázottnak az egyes népek 
szerepét ebben a tragikus szem-
benállásban, melyben maguk a 
horvátok, is világnézetileg meg-
oszolva mindkét ellentétes politi-
kai táborban fellelhetők. Az ese-
mények mozgatóerőit minden-
esetre a szenvedélyek elfajulásá-
ban kell keresnünk, melyben min-
den szélsőség kivette a maga ré-
szét. Az kétségtelen, hogy ez a 
megrázó könyv számtalan meg-
csonkított halottjával, a felégetett 
falvak keserű illatával, a kegyet-
lenkedések hátborzongtató képei-
vel és leírásával, melynek részle-
tei nem kívánkoznak tollúnk alá, 
minden ép érzékű embert fellázít 
és sorompóba állít e vadállati el-
vetemültséggel szemben, melynek 
nyomán a mostam világháború 
legrémesebb jelenetei sikítanak 
fel e lapokról. Minden emberi 
részvétünk azoké az ártatlanoké, 
akik önhibájukon kívül kerültek e 
háború borzalmainak középpont-
jába és szenvedő áldozatai a népek 
gyűlölködésének. A horvát és a 
szerb népnek ez a tragikus,- önma-
gában való meghasonlása és egy-
mással szemben ilyen kegyetlen 
formában kirobbant gyűlölete 
minket is igen közelről érint és 
megrendít. 
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