
Dubrovnik 
 
Folyamatos adatgyűjtés 1946-tól 1948-ig? 
A fenti dokumentum azt bizonyítja, hogy a titói titkosrendőrség éveken át foglalatoskodott a 

likvidáltakkal. Bal oldalt, fent látható az UDBA dalmáciai körzeti kirendeltségének bélyegzőjén a 
keltezés: Szplit, 1947. XII. Mellette jobbról a Dubrovnik városi UDBA bélyegzője 1948. I. 1. 
keltezéssel. A címzés az UDBA Dubrovnik járási szervének szól. A levél tárgya: „az 1946. VIII. 21-
i keltezésű, 345-IV számú körlevél.” A szöveg azzal kezdődik, hogy a címzettnek visszaküldik azon 
személyek névsorát, akik elveszítették szavazati jogukat mert véglegesen rendezni kell a listát, 
amelyből nem lehet egyértelműen megállapítani kire vonatkoznak az adatok. Eléggé valószínű, 
hogy a belügy felső szervei nem óhajtották a névsorok követelésének igazi okát – a háború végén 
lemészároltak összeírását – közölni a címzett alsóbb szervekkel. A pontokba foglalt részből azonban 
ez mégis egyértelműen kiderül.  

„ ...szükséges elküldeni még az alábbiakat: 
1. A felszabadulás után, rövidített eljárással vagy ítélettel likvidáltak névsorát annak 

föltüntetésével, mikor lett végrehajtva, ki hajtotta végre és miért.” A továbbiakban el kell még 
küldeni a likvidáltak rokonainak névsorát. 

Az utolsó mondatban megismétlik a fontos részt: „A fent említett anyagok közül mindenek 
előtt küldjék nekünk a lelövöldözöttek névsorát, azok rokonaiét, azután a többit, tekintettel arra, 
hogy mindez már késik.” 

 
 
Zadar 
 
A zadari városi UDBA 505/48 szám alatt 1948. IV. 19. keltezéssel küldte a követelt névsort, 

amely a szpliti székhelyű dalmáciai központban 205/A szám alatt 1948. IV. 21. keltezéssel lett 
iktatva. A levél fogalmazójának alig leplezett felháborodása árad belőle, mintha azt mondaná: Mit 
követelőztök rajtam, ti likvidáltatok, nálatok vannak a bizonyítékok. Szövegének fordítása. 

„Az önök folyó év április 9-i sürgönyére mellékelve küldjük két példányban a bírósági 
ítélettel vagy pedig rövidített eljárással, a felszabadulás óta a járásunk területén likvidáltak névsorát.  

A névsorból két személyt a Zadari Körzeti Népbíróság ítélt el. A rájuk vonatkozó ítéletet 
kértük a Kerületi Bíróságtól, de nem tudtuk megtalálni. A többieket az OZNA likvidálta és a Zadari 
Katonai Körzet parancsnoksága. Az ítéletek, valamint a Zadari Katonai Körzet által likvidáltakra 
vonatkozó többi anyag valószínűleg Szplitben lenne megtalálható, mint ahogyan a zadari OZNA 
által likvidáltak anyaga önöknél található meg.” 

Egyébként a levélhez mellékelt névsorban a zadari megbízott – Rilje Mijo OZNA főhadnagy 
– 103 sorszám alatt 104 Zadarban likvidált áldozat nevét sorolja föl. Hány lehet még Szplitben az 
említett katonai és az OZNA-i archívumokban, amelyekről a főhadnagy említést tett?  

 


