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A horvát kommunista mozgalom története 
az Egyesült Államokban a kezdetektől a második 
világháború végéig

Az amerikai álom, a kedvezőbb életkörülmények és a jobb megélhetés re-
ménye számos kivándorlót vonzott az Amerikai Egyesült Államokba. Az új 
hazába érkezők között délszlávok, közöttük pedig horvátok is szép számmal 
voltak. Szervezeteiket már az I. világháború előtt megalapították és nem-
zetiségi, ideológiai hovatartozásuknak megfelelően támogatták a délszláv 
népek jövőjéről szóló elképzeléseket. Többen a megszületendő egységes 
délszláv állam, Jugoszlávia hívei voltak. A szerbek, horvátok és szlovének 
szervezetei a két világháború között is működtek, a II. világháború alatt 
pedig figyelemmel kísérték az európai eseményeket és háborús gyűjtése-
ket szerveztek. Természetesen nem maradtak mentesek a korszak ideológiai 
áramlataitól, így a munkásmozgalmi eszméktől sem. Közülük az Egyesült 
Államok kommunista mozgalmában a horvátok játszottak jelentős szerepet. 
Ez érthető is, hiszen zömmel a nehézipari központokban találtak munkát 
maguknak. A két világháború közti horvát kommunista mozgalom ameri-
kai története, belső nehézségeik, második világháború alatti tevékenységük 
mégis alig kutatott területe a történetírásnak. Kevesen vizsgálták azt is, hogy 
miként alakult kapcsolatuk az Egyesült Államok Kommunista Pártjával és a 
többi emigráns horvát szervezettel.

Ezt a hiányt a Croatian History Review 2009. évi számában megjelent 
két tanulmány is pótolni kívánja. A Horvát Történeti Intézet évente egyszer, 
összességében immár ötödik alkalommal megjelenő folyóirata azt a célt 
tűzte ki, hogy a horvátul nem értő történészekkel megismertesse a horvát-
országi történetírás kurrens eredményeit. Publikációs lehetőséget biztosít a 
Horvátországon kívüli, horvát témákat kutató történészek számára is, előse-
gítve ezzel az országhatárokon átívelő együttműködést. A folyóiratban ha-
gyományosan nagy hangsúllyal szerepelnek különböző XX. századi témák. 
A jelen kötetben két tanulmány is foglalkozik az amerikai horvát emigrá-
cióval, pontosabban a horvát kommunisták emigráción belüli szerepével. 
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A New Yorkban élő John Kraljic az Egyesült Államok Kommunista Pártja 
horvát szekciójának 1934–1939 közötti, népfrontos szakaszáról jelentkezett 
tanulmánnyal. Témaválasztásában részben ezt a fonalat viszi tovább Jure 
Krišto, a zágrábi Horvát Történeti Intézet kutatója, egyben a folyóirat szer-
kesztője, aki tanulmányában az emigráns horvát kommunisták és a többi 
amerikai emigráns horvát szervezet relációját vizsgálja a második világhá-
ború eseménydús éveiben.

Habár John Kraljic mindössze öt év eseményeinek bemutatására vál-
lalkozik, tanulmánya elején a horvát kommunista mozgalom történetének 
megelőző időszakával is részletesen foglalkozik. Kiindulásként leszögezi, 
hogy az Egyesült Államok Kommunista Pártjában megalakulásától kezdve 
a bevándorlók domináltak. A nehezen elérhető források és a nyelvi akadá-
lyok miatt az egyes nemzeti csoportok tevékenységét azonban alig kutatták. 
Mivel a párton belüli emigráns csoportok között jelentős szerepet játszottak 
a délszlávok, azon belül is a horvátok, a szerző ezt a hiányt szeretné pótolni 
tanulmányával.

Az Amerikai Szocialista Párt Délszláv Nyelvi Föderációja egyike volt az 
Amerikai Kommunista Pártot (az Egyesült Államok Kommunista Pártjának 
elődje) alapító hét fő csoportnak. Az 1920-as években tagjainak megköze-
lítőleg harmadát-felét a délszláv származású amerikaiak, többségükben a 
horvátok adták. Habár azt Kraljic is elismeri, hogy a párton belüli befolyá-
suk az 1930-as években visszaszorult, saját közösségükben egyre láthatóbb 
szerepet töltöttek be. Újbóli aktivizálódásuk nem saját kezdeményezésükre 
történt, hanem összefüggött a nemzetközi munkásmozgalomban bekövetke-
zett fordulattal. Mint ismeretes, a szélsőjobboldali eszmék terjedésére vála-
szul a Kommunista Internacionálé (Komintern) VII. kongresszusán (1935. 
augusztus-szeptember) Moszkvában meghirdették a népfront-politikát. Ez 
lehetővé tette mind a horvát, mind a többi amerikai kommunista számára, 
hogy növeljék népszerűségüket.

A horvát származású amerikai kommunisták tevékenysége, mint arra 
Kraljic rámutat, korábbra nyúlik vissza az 1920-as éveknél. A kommunista 
mozgalom már 1914-et megelőzően megjelent Pennsylvania, Ohio, Nyu-
gat-Virginia és Illinois gyári munkásai és bányászai között. Pittsburghben 
hozták létre első szocialista klubjukat 1903-ban a horvátok is, amit Chica-
góban több horvát szocialista klub követett. 1907-ben Milan Glumac szer-
kesztésében Chicagóban már egy kéthavi, majd kéthetente megjelenő lapot 
is kiadtak Radnička straža (Munkásőr) címmel. Ezt követte a Radnička 
borba (Munkásharc) megjelenése Clevelandben. Kraljic azt sem mulasztja 
el megemlíteni, hogy a mozgalmon belüli első belső ellentétek már ekkor 
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jelentkeztek. Az 1910. július 3-4-én megalakult Délszlávok Szocialista Fö-
derációjának többsége Glumac vezetésével úgy döntött, hogy az Amerikai 
Szocialista Párthoz csatlakoznak, míg a Radnička borba köré tömörülő ki-
sebbség inkább Daniel DeLeon Szocialista Munkáspártját választotta.

Az első szakadásokat az első világháború éveiben (1914–1918) további-
ak követték, főként az etnikai törésvonalak mentén. Az amerikai délszlávok 
közül a szlovének és a szerbek többsége az antantot támogatta, miközben, 
hívja fel a tanulmány szerzője az olvasó figyelmét, a horvátok és a szerb 
nacionalisták egy része háborúellenes álláspontra helyezkedett. A törések 
ellenére a világháború végén a föderáció megközelítőleg 2200 tagot szám-
lált. Belőlük alakult meg az Egyesült Államok Munkáspártján (az Amerikai 
Kommunista Párt legális fedőszerve) belül a Délszláv Csoport, amely saját 
lappal (Znanje, Tudás) és viszonylagos függetlenséggel rendelkezett egé-
szen 1925-ig, amikor a bolsevizálás jegyében megszüntették a bevándorlók 
párton belüli csoportjainak autonómiáját.

Az átszervezést követően a tagságot földrajzi alapon és az ipari üzemek 
szerint szervezték egységekbe. A tagság és a vezetőség közti kommunikáció 
megkönnyítésére további nyelvi csoportokat hoztak létre. Tevékenységük 
azonban csak az idegen nyelvű lapkiadásra korlátozódott. Minden egyes 
csoport élén egy iroda állt, amely a pártközpont végrehajtó bizottságának 
tartozott felelősséggel. Az átszervezés során a bevándorlók körében mun-
kásklubokat is alakítottak, amelyhez már az adott közösség nem kommu-
nista tagjai is csatlakozhattak. Ez, mutat rá a szerző, a párt számára lehe-
tővé tette, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a munkások között 
a kommunista eszméket. Ezt segítette elő a jugoszláv szekció saját lapja, a 
Radnik (Munkás) is. Így az 1920-as évek második felében számos délszláv 
bevándorló közösségben létrejöttek a munkásklubok. Első konferenciájukat 
1933 szeptemberében Clevelandben rendezték meg.

A szervezeti fejlődés rövid bemutatása után John Kraljic azt vizsgálja, 
hogy milyen okokból kerültek többségbe a horvátok az amerikai délszláv 
kommunisták között. Megállapítása szerint ebben három tényező játszott 
döntő szerepet. Legfontosabbnak azt tartja, hogy a nehéziparban dolgozó, 
zömmel egyedülálló fiatalok társadalmi helyzetük okán fogékonnyá váltak 
a radikális eszmékre. A szerb fiatalok között viszont a baloldali radikaliz-
mus kevésbé játszott szerepet. A tanulmány szerzője szerint főként azért, 
mert körükben nagyobb befolyással bírtak a hagyományos társadalmi veze-
tők, elsősorban az ortodox pópák. Az ortodox egyházzal ellentétben, a ka-
tolikus egyház befolyása a horvátok körében visszaszorulóban volt, amit a 
kevés horvát egyházközség is jelez. (Mindössze 33 horvát nyelvű katolikus 
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parókia volt az országban, ami messze elmaradt a 3 milliós olasz közösség 
580 templomától, de a szlovének 46 és az ortodox szerbek 38 egyházközsé-
gétől is.) Ez pedig a kommunista eszmék terjedésének másik okát jelentette. 
Harmadik okként Kraljic az egyéni tényezők szerepét hangsúlyozza. A ha-
gyományosan ipari körzetekből származás, a szülők befolyása, az amerikai 
munkások rábeszélése mellett az sem volt teljesen elhanyagolható tényező, 
hogy sokan a Radnički stražából tanultak meg olvasni.

Az így megszerzett befolyásukat több csatornán keresztül terjesztették. 
Hamar felismerték az írott sajtó, a kor vezető médiumának szerepét. Újsá-
gokat, könyveket, pamfleteket és évkönyveket (mint például a Radnička 
knjižarát [Munkás könyvesbolt] Chicagóban) adtak ki. A délszlávok mun-
kásklubjai számos rendezvényt is támogattak. A táncestek, a hétvégi pikni-
kezés, a filmvetítések a megfáradt munkások számára olcsó szórakozást, 
a párt aktivistái számára a nézetek terjesztésére és az új hívek toborzására 
alkalmas fórumot jelentettek. Kiváló lehetőséget biztosított az 1930-ban 
a nemzetiségek közti testvéri segélyszervezetként létrehozott Nemzetközi 
Munkásszervezet is. Szerb–horvát részlegének 1935 februárjában 800 tagja 
volt. Élén George Radatović nyugat-virginiai bányász, majd Anton Gerlach 
állt. 1937-ben azonban szerb és horvát részre szakadt. A Horvát Jótékony 
Testvériség (Hrvatsko potporno bratstvo) néven önállósuló csoport Gerlach 
vezetésével gyors növekedésnek indult. 1940 áprilisában 82 alapszervezet-
ben 5981 felnőtt és 2341 ifjúsági tagjuk volt. Összehasonlításul, 1934-ben 
60 délszláv munkásklub 3 ezer tagot számlált. Az Egyesült Államok Kom-
munista Pártjának az 1930-as évek második felében körülbelül 1800–2000 
horvát tagja volt, ami, ismeri el Kraljic, elenyésző volt a félmilliós horvát-
ság összlétszámához képest, de politikai fanatizmusuk és szervezési képes-
ségeik révén ennél jóval nagyobb arányban tudták hallatni hangjukat.

A szervezési eredmények ellenére az 1930-as évek közepe nemcsak a 
sikert hozta meg a horvát kommunisták számára, hanem az újabb szervezeti 
változásokat és a vitákat is. Tanulmánya következő alfejezetében a szerző 
az ezzel kapcsolatos legfontosabb összefüggéseket mutatja be. Az Egye-
sült Államok Kommunista Pártjának jugoszláv szekciója szerb, horvát és 
szlovén részekre szakadt. A döntés hátterében több magyarázat lehetséges. 
Legtöbbször a montenegrói szerb származású Nikola Kovačević Amerikába 
érkezését szokás megjelölni. Ő a nemzetközi munkásmozgalom és a jugosz-
láv kommunista párt aktuális irányvonalának megfelelően megkérdőjelezte 
a nemzetek feletti csoport létjogosultságát. Kraljic azonban elveti ezt az 
alternatívát. Nézetét azzal indokolja, hogy Kovačević már 1934-ben az 
Egyesült Államokba érkezett, míg az átszervezésre csak két évvel később, 
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1936-ban került sor. Helyette inkább Mirko Marković szerepét emeli ki. A 
művelt, Moszkvában közgazdaságtant tanuló kommunista káder a Komin-
tern funkcionáriusaként 1935-ben érkezett az Egyesült Államokba. Felada-
ta a chicagói jugoszláv mozgalom újjászervezése volt: leváltotta az addigi 
vezetőséget, önálló nemzeti csoportokat hozott létre (tevékenységüket a Ju-
goszláv Koordinációs Iroda hangolta össze), valamint a csoport székhelyét 
Chicagóból Pittsburghbe helyezte át. Az önállósuló három délszláv szekció 
saját lappal is rendelkezett; a horvátok lapja a Radnik (később Glas Radnika 
[Munkáshír] és Radnički glasnik [Munkáshíradó]), a szerbeké a Slobodna 
reč (Szabad Szó), a szlovéneké a Naprej (Előre) volt. Marković szerepe 
később teljesen feledésbe merült, amit Kraljic azzal magyaráz, hogy Mar-
ković az 1948-ban kitört szovjet-jugoszláv konfliktusban Sztálin oldalára 
állt Titóval szemben. Büntetésül a Goli otokra (Kopár sziget) küldték mun-
kaszolgálatra.

A nemzetközi kommunista mozgalomban bekövetkezett újabb változás, 
a népfrontpolitika meghirdetése ismételten szerkezeti átalakítás elé állította 
az Egyesült Államokban élő horvát kommunistákat. Mielőtt ennek részle-
teivel foglalkozna, a tanulmány szerzője a többi amerikai–horvát szervezet 
rövid bemutatására vállalkozik. Három ilyen szervezet volt: a Horvát Kör 
(Hrvatsko kolo), a Domobránok (Domobrani) és a Horvát Parasztpárt (Hr-
vatska seljačka stranka). A liberális politikát követő Horvát Kört 1928-ban 
hozták létre és erősen szorgalmazta Horvátország függetlenségét. Lapja, a 
Hrvatski list i Danica hrvatska (Horvát Hírlap és Horvát Hajnalcsillag) New 
Yorkban jelent meg. A belső feszültségek azonban az 1930-as évek közepén 
meggyengítették a szervezetet. Az Ante Pavelić usztasa nézeteit támoga-
tó jobbszárny kivált és egyesült a domobránok szervezetével. Ez utóbbiak 
szintén rendelkeztek saját sajtóval. Hetilapjuk, a célkitűzéseikre nevében is 
utaló Nezavisna Hrvatska Država (Független Horvát Állam) Pittsburghben 
jelent meg. (Jure Krišto tanulmányában ezt azzal egészíti ki, hogy az új-
ság eredetileg Berlinben havilapként jelent meg, amiből rendszeresen 500 
példányt küldtek New Yorkba, ahol amerikai mellékletet illesztettek hozzá. 
Miután Németországban 1934-ben betiltották a lapot, Luka Grbić szerkesz-
tésében azonos névvel, de nagyobb terjedelemben és hetilapként éledt újjá.) 
A harmadik erő, a Horvát Parasztpárt központja az Egyesült Államokon 
belül Clevelandben volt, de valódi társadalmi bázisa Kanadában volt.

Egy személyben jelentős erőt képviselt Ivan Gršković volt katolikus pap, 
aki az első világháború alatt az amerikai horvát közösség elismert vezetője, 
egyben Jugoszlávia lelkes híve volt. Gršković később kiábrándult abból, 
ahogy a gyakorlatban a jugoszláv rendszer működött, de nem a délszláv 
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egységeszméből, és habár a kommunistákhoz nem volt köze, baloldali és 
szovjetbarát nézeteket vallott. New York-ban Svijet (Világ) címmel meg-
jelent újságja az egyetlen nem kommunista horvát napilap volt az 1930-as 
években.

A fenti pártok, csoportosulások felett gyakorlatilag ernyőszervezetként 
működött a legnagyobb és a leggazdagabb horvát szervezet, az 1894-ben 
Pittsburghben alakult Horvát Segélyegylet. A szövetséget a kommunisták 
is befolyásolni próbálták, de vezetését 1932-ben a nacionalisták vették át 
és Ivan D. Butkovićet választották elnökévé. A kommunisták ezt követően 
a párt balszárnyaként definiálták magukat. Hivatalos programjukat Nikola 
Bušić titkár 1935. június 1-jén nyújtotta be. Ebben egyszerre követelték a 
jugoszláviai nagyszerb rezsim és a horvát usztasák elítélését, a szövetség 
belső demokratizálódását, a költségek lefaragását és a bevándorlók deportá-
lása elleni intézkedések támogatását. A konvenció azonban a kommunisták-
liberálisok közös jelöltjével szemben Butkovićet választotta újra elnökké. 
Igaz, jelöltjük csak 12 szavazattal maradt alul. A baloldal jelöltjét a szövet-
ség titkárává választották, majd határozatban ítélték el az usztasák vezető-
jét, Ante Pavelićet és a „párton belüli fasizmust.”

A konvenciót követően a balszárny a liberálisokkal együttműködve prog-
resszív erőként definiálta magát, ami Kraljic szerint már a népfront-taktikát 
vetítette előre. Az új taktika hivatalos megfogalmazására a csoport első 
önálló kongresszusán, 1936 májusában került sor. Programjukban olyan kö-
zös célok érdekében sürgették az egységes fellépést, mint a külföldön szü-
letettek védelme, a magasabb fizetés vagy a nagyobb szociális biztonság. 
A konkrét társadalmi célkitűzések mellett szerepelt még programjukban a 
fasizmus és a háború elleni küzdelem, de a horvátok függetlenségének mo-
rális, anyagi és egyéb segítése is. Végezetül a horvát népfront létrehozására 
szólították fel a többi pártot. Programjuk támogatására a tanulmány szerzője 
szerint elvileg találhattak is volna potenciális szövetségest, mert a horvát 
szervezetek többsége baloldali orientáltságú volt. A szövetségkötést azon-
ban több tényező befolyásolta, mutat rá Kraljic. Megnehezítette mindjárt 
az, hogy a pártfegyelemhez hűen a kommunisták nem engedhették meg egy 
rivális baloldali párt megalakulását, a többi párt pedig a kommunisták ad-
digi tevékenysége miatt szkeptikusan viszonyult a népfronthoz. Így Grško-
vićet nem is sikerült megnyerniük és nem csatlakozott hozzá a népfrontban 
a Szovjetunió kreatúráját látó Horvát Parasztpárt sem.

A Horvát Kör kezdetben lelkesen viszonyult a kérdéshez. Lapjukban 
támogató írás jelent meg, képviselőik megjelentek a kommunisták konfe-
renciáján, de 1936 októberében a pártvezetés a további együttműködés be-
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szüntetéséről döntött. A legnagyobb csapást azonban az jelentette, hogy a 
Horvát Segélyegylet végrehajtó tanácsa 1936 szeptemberében 9:3 arányban 
elvetette a kommunisták által szorgalmazott összhorvát kongresszus meg-
tartását.

Az amerikai horvát kommunistákat mindez azonban nem kedvetlenítette 
el, amit az is mutat, hogy Egyesült Bizottságok néven helyi népfrontszer-
vezeteket hoztak létre. A legfontosabb Detroitben alakult meg 26 szervezet 
bevonásával. Hasonló szervezet jött létre Milwaukee-ban, Chicagóban és 
New Yorkban is. A Bajtársi Szövetség 40 Pittsburgh környéki szervezete 
pedig Egyesült Alapszervezetet alapított. A sikereken felbuzdulva bizakod-
tak abban, hogy végül sikerül a Segélyegyletet megnyerni céljaiknak. A 
többi párt azonban kételkedett őszinteségükben, és a horvát nemzeti kérdés 
felemlegetését csak álcának tekintették. Befolyásuk a Komintern VII. kong-
resszusát követően mégis gyorsan növekedett. Dogmatizmusukkal felhagy-
va könnyebben meg tudták szólítani a munkásokat (ezt a szakszervezetek 
létrehozása is segítette), miközben a szövetségen belül is további balratoló-
dás volt megfigyelhető.

Tanulmánya zárásaként Kraljic rövid kitekintőt ad az amerikai horvát 
kommunisták világháborús szerepéről. Hangsúlyozza, hogy pártvezeté-
sük ekkor is következetesen követte a nemzetközi kommunista mozgalom 
irányvonalát (lásd például a népfrontpolitikával való felhagyást a Molotov-
Ribbentrop paktum aláírása után), presztízsüket pedig jelentősen megnövel-
te Jugoszlávia 1941-es német megtámadása. A világháború végére pedig ők 
is teljes sikert könyvelhettek el, von újabb párhuzamot a szerző. Tito hata-
lomra kerülése megnövelte tekintélyüket az emigránsok körében, Narodni 
glasnik (Nemzeti Híradó) néven új, 1947-ben már 12 ezres példányszám-
ban megjelenő lapot jelentettek meg és sikerült megszerezniük a vezetést a 
Horvát Segélyszervezetben is. Az elért sikerek hátterében Kraljic az 1930-
as évek közepétől folytatott taktika eredményességét, az alapszervezetekre 
építkezést véli meghúzódni.

Az éremnek persze két oldala van, ahogyan arra Jure Krišto már tanul-
mánya elején figyelmeztet. Felhívja ugyanis az olvasó figyelmét a kommu-
nisták tevékenységének egy árnyoldalára, nevezetesen arra, hogy a világ-
háború alatt aktívan kémkedtek Moszkvának. Erről az amerikai vezetés is 
tudott, hiszen megfigyelés alatt tartotta nemcsak a kommunista, hanem a 
többi emigráns horvát szervezetet is. Tanulmányában azonban ezzel a kér-
déssel részletesebben már nem foglalkozik, hiszen elsősorban az Egyesült 
Államokban működő horvát pártok második világháborús tevékenységét 
kívánja vizsgálni. A zágrábi történész azt is elemzi, miért és milyen módon 
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növelték befolyásukat a kommunisták a többi horvát szervezetben. Mindez-
zel elsősorban az amerikai nemzetbiztonsági szervek iratai alapján kívánja 
megismertetni az olvasót.

Jugoszlávia 1941-es felbomlása, állapítja meg a történész, több szem-
pontból is nehéz helyzetbe hozta az amerikai horvátokat. A horvát függet-
lenség eszméje erős volt szervezeteikben, különösen a domobránoknál és 
a Horvát Kör hozzájuk csatlakozó szakadár köreiben, ahogyan arra már 
Kraljic is utalt tanulmányában. Gondot jelentett a szerbek hatékony, hor-
vátellenes propagandája is, ami védekezésre kényszerítette a horvát politi-
kusokat. A Szövetségi Nyomozóhivatal (Federal Bureau of Investigation, 
FBI) pedig megkezdte a horvát lapok, szervezetek és prominens személyi-
ségek megfigyelését, annak ellenére, hogy a Horvát Kör 1941. október 25-
én manifesztumban ítélte el az usztasa állam létrehozását, elhatárolódott 
a domobránok követőitől és Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök 
(1933–1945) politikájának követésére szólított fel. Az Egyesült Államok 
hadba lépését követően pedig táviratban biztosították az amerikai elnököt 
lojalitásukról.

A szerb propaganda és az amerikai megfigyelések mellett a horvát po-
litikusoknak egy újabb problémával, a kommunisták megerősödésével is 
szembe kellett nézniük. A Horvát Történeti Intézet kutatója a követke-
zőkben ezzel a kérdéssel foglalkozik. Megállapítja, hogy a kommunista 
befolyás növekedését két, egymással összefüggő tényező segítette elő: a 
pánszláv érzés felerősödése (amit az Egyesült Államok és a Szovjetunió 
háborús szövetsége is megkönnyített), valamint az, hogy a Szovjetuniónak 
is érdeke volt a szlávok mozgósítása. Nagy szerepet játszottak a horvátok az 
Egyesült Államok Pánszláv Kongresszusának megalapításában (erre 1942. 
április 25–26-án Detroitban került sor), de a horvátok legnagyobb gyűlésén, 
az Amerikai Horvát Kongresszuson (Chicago, 1943. február 20–21.) is a 
Szovjetuniót dicsőítő beszédek hangzottak el. A felszólalók közül többen 
méltatták a partizánokat, elítélték az usztasa horvát államot és hitet tettek 
a demokratikus jugoszláv állam létrehozása mellett. A Horvát Segélyegylet 
elnöke, Ivan D. Butković hangsúlyozta, hogy a horvátok elismerése önálló 
nemzetként nem feltétlenül jelenti az önálló állam létrehozását. Az emig-
ráns jugoszláv kormány tagjaként a kongresszuson részt vevő volt horvát 
bán, Ivan Šubašić pedig azt emelte ki, hogy olyan szövetségi államot kell 
létrehozni Jugoszlávia helyén, amelyben a szerbek, horvátok és a szlovének 
egyenlő jogokkal rendelkeznek. A kongresszus végén határozatot olvastak 
fel, amelyben üdvözölték a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg kongresz-
szusát. A jelenlévők ezt hangos tapssal fogadták el.
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A nyilvánvalóan baloldali elkötelezettségű kongresszus kapcsán a tör-
ténész kiemeli, hogy azon – felismerve a kommunisták előretörését – a ka-
tolikus klérus nem vett részt. Ez azonban nem gátolta meg a kommunisták 
befolyásának további növekedését. Ezt az is alátámasztja, hogy a Michigani 
Horvát–Amerikai Szövetség 1943 májusában memorandumot intézett Roo-
sevelthez, amelyben közös amerikai, brit és szovjet tényfeltáró bizottság 
küldését sürgette Jugoszláviába. Indoklásuk szerint azért, hogy senkinek se 
lehessen kétsége afelől, hogy ki is harcol igazából a megszállók ellen. A 
Horvát Segélyegylet hatodik, Chicagóban 1943. augusztus 31-én kezdődő 
kongresszusán pedig a delegáltak támogatásukról biztosították a jugoszláv 
partizánokat.

A kommunisták előretörésével egy időben megkezdődött az emigráns 
szervezetekkel kapcsolatos amerikai politika átértékelése is. A külügymi-
nisztérium már 1942 elején gyanakodni kezdett Konstantin Fotić, az emig-
ráns jugoszláv kormány washingtoni nagykövetének tevékenységére, aki 
hamis állításokkal ágált a horvátok és amerikai szervezeteik ellen. Fotić 
nagyszerb törekvései felől minden kétséget eloszlatott a nagykövetség ja-
vaslata, miszerint Szent Vid napja a jövőben a csetnikek ünnepe legyen. 
A horvát történész azonban arra is rámutat, hogy az év végére már egyes 
szerb politikusok is felismerték, hogy horvátellenes politikájuk negatív ha-
tást kelt. A Szerb Nemzeti Klub 1942. december 20-án határozatot adott ki, 
amelyben elítélte Fotić, a Szerb Nemzeti Föderáció Végrehajtó Tanácsa és a 
Szerb Védelmi Bizottság „romboló tevékenységét.” Talán részben ennek is 
köszönhető, hogy az amerikai ügynökségek 1943-ban már több szerb sze-
mélyt és csoportot rendszeresen figyeltettek.

1943-ban tehát az amerikai kormányügynökségek, elsősorban az FBI, 
szinte minden horvát és szerb közösségre gyanakodva figyeltek, mutat rá 
Jure Krišto, aki nehezményezi, hogy a megfigyeléseket a horvát szerveze-
tek hűségnyilatkozatai és pénzgyűjtő akciói ellenére is folytatták. A zágrábi 
történész nehezményezi továbbá, hogy a teheráni konferencián az ameri-
kai kormányzat annak ellenére elismerte Tito partizánjait, hogy elegendő 
információval rendelkezett a horvátországi helyzetről. Megállapítja azt is, 
hogy 1944 végétől – a nemzetközi helyzettel összefüggésben – alaposabban 
vizsgálták a Horvát Parasztpárt és a kommunisták kapcsolatait is. Az infor-
mátorok híreinek értékelése azonban – hívja fel a figyelmet a tanulmány 
szerzője – nem volt mentes az ellentmondásoktól.

Annak ellenére, hogy a partizánok sikerei nyomán megerősödtek a kom-
munisták, többen továbbra is reménykedtek egy független Horvátország lét-
rejöttében. Az Amerikai Horvátok Legfelsőbb Tanácsáról (Vrhovno vijeće 
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Američki hrvata) több FBI-jelentés is készült. Az ismételten ellentmondó 
jelentésekből a zágrábi történész azt a következtetést vonja le, hogy egy-
részt az informátorok nem voltak tisztában a horvát szervezetekkel, többjü-
ket így össze is keverték, másrészt közel álltak a Horvát Segélyegylethez és 
hatással volt rájuk a kommunista propaganda.

Az informátorok jelentéseinek megbízhatóságától függetlenül az ameri-
kai döntéshozók 1944 végére döntöttek a háború utáni rendezésről, ami a 
horvát szervezeteket, elsősorban a Horvát Segélyegyletet is állásfoglalásra 
kényszerítette. A tanulmány befejező része ezzel a kérdéssel foglalkozik. A 
már kommunista befolyásoltság alatt álló Horvát Segélyegylet továbbra is a 
partizánokat támogatta. Az Egyesült Államok külpolitikájának ismeretében 
nem is volt okuk ezen változtatni. Néhány amerikai horvát azonban vele-
jéig bizalmatlan maradt a kommunistákkal szemben, és bíztak abban, hogy 
képesek lesznek befolyásolni a hivatalos amerikai politikát. A többségében 
a katolikus klérushoz kötődő személyek 1944. december 9-én Roosevelt 
elnökhöz és Edward Reilly Stettinius külügyminiszterhez (1944–1945) in-
téztek memorandumot. A horvát történelemről szóló hosszas bevezető után 
a memorandum az aktuális problémákat részletezte. Aláírói nehezményez-
ték, hogy az Egyesült Államok hősként és szövetségesként tekintett Titóra 
– szerintük a harmadik Internacionálé ügynökére –, akinek egységei ka-
tolikus papok százait ölték meg. Követelésüket hat pontban fogalmazták 
meg. Követelték, hogy az Atlanti Chartát a horvátokra is alkalmazzák (erre 
alapozva képzelték el a szuverén Horvátország felépítését), a horvátokra 
akaratuk ellenére ne erőltessenek rá idegen (értsd: kommunista) ideológiát, 
se diktatúrát, az emigránsok ne alakuljanak át „kommunista légiókká,” mi-
közben az amerikai kormányt arra kérték, hogy mindazokat ítélje el, akik a 
horvátokra kényszerítenék a kommunizmust és fogadják bizalmukba a nem 
kommunista horvát vezetőket.

A memorandum azonban a nemzetközi erőviszonyok miatt visszhang-
talan maradt. Jure Krišto szerint ezen az sem változtatott volna, ha mon-
dandójukat ügyesebben fogalmazták volna meg. Az usztasa állam ugyanis 
a vesztes oldalon állt, Titóéknak pedig megvolt a saját elképzelésük az új-
jáépülő Jugoszlávia belső berendezkedéséről. A memorandum készítői így 
mindössze annyi eredményt értek el, hogy a külügyminisztérium egy ala-
csony rangú hivatalnoka udvariasan megköszönve átvette az iratot.

A zágrábi történész szerint az emigrációban lezajlott változások, megfi-
gyelések több továbbgondolásra alkalmas kérdést is felvetnek. Elsősorban 
azt, hogy miért figyelték meg azután is a horvát szervezeteket, hogy a szerb 
propaganda nyilvánvalóvá válásával erre nem lett volna szükség, de azt is, 
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hogy a horvátellenes hangulatkeltés mennyiben járult hozzá ahhoz, hogy a 
horvát emigráción belül megerősödtek a kommunisták. A megerősödésükre 
figyelmeztetőket, főként katolikus papokat, pedig miért tekintették konzer-
vatívnak és maradinak, nem ritkán náci szimpatizánsoknak.

John Kraljic és Jure Krišto tanulmányaikban a horvát emigráns szerve-
zetek történetéhez szolgáltatnak fontos adalékokat. Habár írásaik elsősor-
ban a kommunista párt 1934–1945 közti tevékenységével foglalkoznak, 
betekintést nyerhetünk a horvát emigráns szervek történetébe, egymáshoz 
és a többi délszláv szervezetekhez való viszonyába. Mindkét tanulmány-
ból kitűnik, hogy az emigráns horvát kommunista mozgalom átalakulása, 
kapcsolata a többi emigráns szervezetekkel nem volt öntörvényű folyamat, 
hanem fejlődését és politikai célkitűzéseit Moszkva instrukciói határozták 
meg. Megállapításaikat a kurrens szakirodalomra hivatkozás mellett levél-
tári forrásokkal, az emigráns sajtóban megjelenő írásokkal és az érintettek 
visszaemlékezéseivel támasztják alá.
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