raktári jegyzék
2. sz. példány
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

3.2.9.
Rendkívüli események dossziéi (R-8-dosszié, R-dosszié, RD-dosszié)
(1888) 1957-1989
iratok: 15 doboz, 1,80 ifm
raktári elhelyezés: III. raktár 11/B/4-5
A 2013. decemberében beszállított dosszié pirossal van jelölve!
r.e.
1. doboz

2. doboz

Iktatószám/
Tárgy
Dosszié szám*
R-8-009/I.
"Vecchio"

RD-22/72

1971-1972

Mindszenty József 1971 őszén elhagyta Magyarországot. A dossziéban lévő
jelentések a Vatikán és a Magyar Népköztársaság Mindszenty-ügyben folytatott
tárgyalásainak visszhangjáról, a bíboros távozásának pontos körülményeiről,
Bécsben, a Pázmáneumban történt letelepedéséről, valamint ezek nemzetközi elsősorban osztrák és vatikáni - visszhangjáról szólnak. Több jelentés foglalkozik
azzal, hogy mind a magyar kormány, mind a Vatikán igyekezett megakadályozni
Mindszenty megszólalását, kéziratai kiadását, valamint azt, hogy kapcsolatba
kerüljön magyar emigráns körökkel.

R-8-009/II.

"Vecchio"

RD-22/72

1972-1973

Az e kötetben lévő jelentések Mindszenty bécsi tevékenységéről (körlevele, interjúi,
templomi szereplései, a 80. születésnapjára rendezett ünnepségek), útjairól,
emigráns magyar szervezetekkel való kapcsolatáról, és ezek nemzetközi, illetve a
magyar emigráns papi körökön belüli visszhangjáról szólnak.
Több jelentés foglalkozik a bíboros emlékirataival és az annak kiadása körüli
bonyodalmakkal, valamint azzal, hogy a Vatikán le akarta mondatni Mindszentyt.
A dosszié rendszeres sajtószemléket is tartalmaz.

R-8-009/III.

"Vecchio"

RD-22/72

1973-1975

A dossziéban lévő jelentések alapvetően három témakört érintenek:
1. Mindszenty emlékiratainak sorsa. A Vatikán megpróbálta megakadályozni a
könyv kiadását, amely 1974 őszén mégis megjelent és a frankfurti könyvvásár fő
attrakciója volt. A dossziéban szó van a kiadás nemzetközi visszhangjáról is.
2. Mindszenty lemondatása. VI. Pál pápa 1974-ben megüresedettnek nyilvánította
az esztergomi érseki széket. Ez ellen Mindszenty tiltakozó kommünikét adott ki. A
dossziéban szó esik a Vatikán döntésének nemzetközi visszhangjáról (különböző
emigráns magyar szervezetek kiálltak Mindszenty mellett, ugyanakkor pl. az USA
szerint így közelebb került annak a lehetősége, hogy a Szent Koronát
Magyarországra szállítsák.)
3. Mindszenty útjai. USA-beli körútjával kapcsolatban külön figyelmet érdemel, hogy
Mindszenty megtekintette a magyar koronázási ékszereket és hiányosnak találta a
gyűjteményt. Ezen kívül járt Kanadában, Chilében, Londonban, Franciaországban
és az NSZK-ban is. Mindenhol meglátogatta a magyar közösségeket.

Nyitószám

Évkör

3.2.9. Rendkívüli események dossziéi (R-8, R, RD)

Az iratanyag témaköre

Dosszié
nyitása
zárása

1972.01.28

1976.01.06

1972.01.28

1976.01.06

1972.01.28

1976.01.06

1/9

r.e.

Iktatószám/
Tárgy
Dosszié szám*
R-8-009/IV.
"Vecchio"

Nyitószám

Évkör

Az iratanyag témaköre

RD-22/72

1973-1975

A dossziéban lévő jelentések több témakör köré csoportosíthatók:
1. Mindszenty Nagy-Britanniában és Kanadában tett látogatása.
2. Emlékiratai kiadása és jelentés Mindszenty azon szándékáról, hogy a befolyó
pénzből alapítványt hoz létre.
3. Mindszenty lemondatásának kérdése, a lemondatás nemzetközi
sajtóvisszhangja.
Mindszenty József 1975. május 6-án meghalt. A dosszié tartalmazza Kőnig bíboros
a Stephansdomban tartott gyászmisén mondott beszédét, összefoglaló jelentést és
fotókat a temetésről, melyek alapján az állambiztonsági szervek beazonosították a
szertartáson részt vetteket.

"Pálfalvi"

RD-25/75

1975-1976

Pataki János korábbi etiópiai, majd ghánai nagykövet 1975 nyarán családjával
Svájcba disszidált, majd az USA-ban telepedett le. A dosszié az ügy kivizsgálásával
foglalkozik: felderítették a nagykövet kapcsolatait, meghallgatták a ghánai követség
beosztottjait, házkutatást tartottak Pataki budapesti lakásán, elemezték az etiópiai
és a ghánai tartózkodása alatt keletkezett hivatalos leveleket. Végül a
Külügyminisztérium feljelentésére a BM III/1 Osztálya hazaárulás bűntettének
alapos gyanúja miatt indított nyomozást ellene 1975-ben. A Fővárosi Bíróság Pataki
Jánost állami szolgálat felhasználásával elkövetett hazaárulás vádjával 1976-ban
távollétében 10 év fegyházbüntetésre, feleségét hazatérés megtagadása bűntette
vádjával 3 év börtönbüntetésre ítélte.
A dossziéban nagyon sok "K"-anyag van: a nagykövet levelezése, illetve azok
fotómásolatai és fényképek is találhatók benne.
A dossziét eredetileg "Pápai" fedőnéven nyitották.

3. doboz

R-8-012

4. doboz

R-8-014/I.
8-014/I.)*

(RD- "Istanbul"

RD-17/66

1966

Erdei Klára (Fülöp Andrásné, az isztambuli magyar kereskedelmi kirendeltség
titkárának felesége és Erdei Imrének, a III/I. Csoportfőnökség alkamazottjának
húga; a MALÉV alkalmazottja) 1963 óta élt Törökországban. Férje 1966. június 22én hazautazott Budapestre, ő azonban a török-magyar légügyi egyezmény
megkötése indokával Törökországban maradt. Ezt követően Fülöpné eltűnt. A III/I.
Csoportfőnökség vezetői szerint a török és az amerikai hírszerző szervek
provokációjának áldozata lett, nem állt át. Először menedékjogot kért
Törökországtól, majd 1966. október 17-én az isztambuli magyar konzulátuson
nyilatkozatot adott hazatérési szándékáról, mely szerint nem szabad akaratából kért
menedékjogot.

5. doboz

R-8-014/II.
8-014/II.)

(RD- "Istanbul"

RD-17/66

1966-1967,
1972-1973

Erdei Klára (Fülöp Andrásné, az isztambuli magyar kereskedelmi kirendeltség
titkárának felesége és Erdei Sándornak, a III/I. Csoportfőnökség alkalmazottjának
húga) 1966. novemberében térhetett haza Magyarországra. Feljegyzései,
meghallgatásai szerint a török szervek őrizet alatt tartották és kínozták kihallgatásai
során, 1966. július 12.-e és 1966. október 17.-e között. Egyebek mellett testvére,
Erdei Imre és Papp Sándor alezredes tevékenységére voltak kíváncsiak.

3.2.9. Rendkívüli események dossziéi (R-8, R, RD)

nyitása

Dosszié
zárása

1975.10.13

1976.01.06

1976.10.04

1976.10.20

1966.09.09

1967.08.29

1966.11.09

1967.08.29
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r.e.
6. doboz

Iktatószám/
Tárgy
Dosszié szám*
R-8-015/I.
(R- "Oxford"
015/I.)

Nyitószám
RD-16/65

Évkör
1965

Az iratanyag témaköre

nyitása

Dosszié
zárása

Szabó László rendőr őrnagyot, a BM III/I-1 osztályának beosztottját 1965.
szeptemberében családostul kihelyezték a londoni rezidentúrára követségi II.
titkárnak. 1965. október 16-án a nagykövetség gépkocsijával együtt nyomtalanul
eltűnt állomáshelyéről. A hazaárulás körülményeinek kivizsgálására bizottság
alakult, és Szabó László ellenőrzésére "Oxford" fedőnéven "Rendkívüli
Események" dossziét nyitottak. Mivel Szabó az előző év nyarán egy oxfordi
nyelvtanfolyam során szoros kapcsolatba került a welfordi USA repülőgéptámaszponton dolgozó Alice Tuomi nyelvtanárnővel - akit ráadásul ő maga ajánlott
feldolgozásra "Hanier" fedőnéven -, feltételezték, hogy eltűnésében ő is
közrejátszhatott. A gyanút fokozta, hogy 1965-ös kiutazása előtt maga Szabó László
adott utasítást a "Hanier" fedőnevű, KT-576 számú dosszié megsemmisítésére. A
BBC magyar nyelvű adása 1965. október 19-én közölte, hogy Szabó a londoni
amerikai követségen kért és kapott menedékjogot, és engedéllyel elhagyta Anglia
területét.
1965.11.19

1972.05.16

1965.11.19

1972.05.16

1965.11.23

1972.05.16

Kézírásos levelében a családjától való szándékos elszakadásra, és attól a
társadalmi rendtől való megcsömörlésre hivatkozott, amely kémfeladatokra akarta őt
felhasználni, s egyben felajánlotta szolgálatait az USA kormányának. 1965. október
27-én Szabó hajlandó volt a Külügyminisztérium magyar képviselőivel személyesen
találkozni Washingtonban, a State Department épületében - elmondása szerint
azért, hogy a Magyarországon mesterségesen elindított angol- és amerika-ellenes
sajtóhadjárat végére pont kerüljön.

7. doboz

R-8-015/II.
015/II.)

(R- "Oxford"

RD-16/65

1965

Az e kötetben lévő jelentések foglalkoznak Szabó eltűnésének körülményeivel,
percről-percre rekonstruálva mozgását az adott napon. Szó esik eltűnése magyar
értelmiségi és követségi körökben keltett visszhangjáról, valamint a magyar és brit,
illetve a magyar és az amerikai Külügyminisztérium közötti, az ügyben folytatott
jegyzékváltásokról. Foglalkoznak a magyar állambiztonsági szervek felelősségével
is, azzal, hogy kik a felelősök Szabó alkalmazásáért és Londonba helyezéséért.

R-8-015/III.
015/III.)

(R- "Oxford"

RD-16/65

1965-1967

A dossziésorozat harmadik kötetében lévő jelentések foglalkoznak Szabó múltjával,
állambiztonsági pályafutásával. Jelentést kértek azoktól a BM-alkalmazottaktól, akik
valaha is kapcsolatba kerültek vele, különös tekintettel a külföldön szolgálatot
teljesítőkre. Számba vették, hogy kik dekonspirálódhattak az ügyben.
A dossziéban szó van a hazaárulás következményeiről is: a III/I. Csoportfőnökség
egyik beosztottját fegyelmivel bocsátották el, és mások is - többek között a III/I.
Csoportfőnökség vezetői - megrovást, figyelmeztetést kaptak, valamint szigorították
a konspirációs szabályokat, az operatív nyilvántartás egyes elemeit.
Szabó disszidálásával kapcsolatos újságcikkek és azok fordításai is vannak a
dossziéban.

3.2.9. Rendkívüli események dossziéi (R-8, R, RD)

3/9

r.e.

Iktatószám/
Tárgy
Dosszié szám*
R-8-015/IV. (R- "Oxford"
015/IV.)

Nyitószám
RD-16/65

Évkör
1965-1967,
1982

Az iratanyag témaköre

nyitása

Dosszié
zárása

A dossziésorozat negyedik kötetében az alábbi dokumentumok vannak:
1. Szabó László vallomása az USA Képviselőháza Hadügyi Bizottsága CIA
Albizottsága előtt történt meghallgatása alkalmával 1966. február 27-én (tartalma:
Szabó életrajza, pályafutása; az ÁVH szervezeti felépítése, feladatai,
együttműködése a szovjet és keleti blokk többi országának állambiztonsági
szerveivel, tevékenysége az USA és az USA budapesti nagykövetsége ellen, az
ÁVH dezinformációi; Lapusnyik Béla ügye; az 1956-os magyar forradalom; Üzenet a
magyar népnek; Üzenet a magyar emigrációnak; táblázat "A bűnös tevékenységet
kivitelező szolgálat" címmel).
2. A meghallgatás angol fordításának fotómásolata és egy szintén angol nyelvű
brosúra ugyanerről.
3. A Szabad Európa Rádió Szabó László ügyével foglalkozó adásáról szóló telex.
4. A News from Hungary - Magyarországi Hírek XII. évfolyamának 8. száma
(magyar nyelvű, benne cikk a Szabó-ügyről).
5. Az USA Képviselőháza 1966. március 23-i kongresszusi jegyzőkönyvének
magyar fordítása.
1967.05.10

1972.05.16

1967.05.10

1972.05.16

A dossziéban ezen kívül Szabó vallomását értékelő jelentések, a CIA hitelét rontani
szándékozó akcióterv leírásai vannak, valamint összefoglaló jelentések a III.
Főcsoportfőnök, a belügyminiszter, a BM Kollégiuma és az MSZMP Politikai
Bizottsága számára. E kötetben van Szabó vádirata is és a III/I. Csoportfőnökség
beosztottjaira vonatkozó parancs, amelyben a fegyelmi büntetéseket kiszabták.
8. doboz

R-8-015/V.
015/V.)

(R- "Oxford"

RD-16/65

1960-1967

3.2.9. Rendkívüli események dossziéi (R-8, R, RD)

Az 5. kötetben Szabó László munkatársainak, ismerőseinek róla szóló jelentései,
Szabó László a BM III/I. Csoportfőnökségre kerülésének körülményeiről szóló
információk, parancsok, Szabó 2246. számú fogyatéki anyaga, Szabó Lászlóné
4771. számú fogyatéki anyagának fotómásolata találhatók.
Ebben a dossziéban van Szabó másodfokú ítélete: a Legfelsőbb Bíróság
távollétében hivatalos megbízatás felhasználásával elkövetett hazaárulás, államtitok
tekintetében elkövetett kémkedés és szolgálati ténykedés felhasználásával
elkövetett külföldre szökés vádjával 1967. április 19-én halálra és teljes
vagyonelkobzásra ítélte.

4/9

r.e.
9. doboz

Iktatószám/
Tárgy
Dosszié szám*
R-8-015/VI.
"Oxford"

Nyitószám
RD-16/65,

Évkör

Az iratanyag témaköre

1965-1968,
1970-1975,
1989

Szabó László tartózkodási helyének és tevékenységének felderítésére 1967-ben a
BM III/I-2 osztály kutató "B" dossziét nyitott "Schtein" fedőnéven. Ennek keretében
operatív akciótervet dolgoztak ki, melyben meghatározták a rezidentúrák
beosztottainak követendő viselkedését, ha Szabó felvenné velük a kapcsolatot, és
operatív ellenőrzés alá vonták Szabó Magyarországon élő testvéreit. 1974-ben
további lehetőségek hiányában megszüntették a Szabó Lászlóval szemben
folytatott operatív intézkedéseket, ügyét lezárták és dossziéit irattárba helyezték.
Emellett a dossziéban további összefoglaló jelentések vannak Szabó László
disszidálásáról, hazaárulásának következményeiről. Az ügyében hozott I. és II. fokú
ítélet egy-egy példányát, a felelős állambiztonsági alkalmazottak ellen hozott
fegyelmi büntetésekről szóló parancs másolatait is a dossziéhoz csatolták.

R-8-016/I.
016/I.)

(R- "Caracas"

Z-1555
RD-19/67

1967

Radványi János, a washingtoni nagykövetség ideiglenes ügyvivője 1967. május 17én családjával együtt politikai menedékjogot kért és kapott az USA-ban. A BM III/I-1.
Osztály "Rendkívüli Esemény Dossziét nyitott disszidálásának kivizsgálására.
Az első kötetben a washingtoni magyar külképviselet a disszidálás körülményeiről
szóló táviratai, jelentései, Radványi személyzeti iratainak fotómásolatai,
távozásának lehetséges okairól szóló jelentések, a washingtoni rezidentúra
biztonsági helyzetéről szóló feljegyzések, Radványi munkatársainak róla szóló
jellemzései, disszidálásának USA-beli és kanadai visszhangjáról szóló információk
és újságcikkek vannak.
Radványi nyilatkozatot is közzétett, melyben személyes indokokkal magyarázza
távozását.
Ügyével kapcsolatban megemlítik Bernáth Ernőt, a washingtoni magyar
nagykövetség korábbi sajtóattaséját, aki nem sokkal korábban, 1967. áprilisában
disszidált.

R-8-016/II.
016/II.)

(R- "Caracas"

RD-19/67

1967

A Radványi János ideiglenes washingtoni ügyvivő disszidálása kivizsgálásának
iratait összegyűjtő dossziésorozat e kötetének nagy része Radványi és felesége
magyarországi rokonainak, egykori munkatársainak beszámolóiból áll, amelyekben
leírták, tapasztaltak-e valami szokatlant a volt ügyvivő viselkedésében, akár annak
1966-oos hazalátogatásakor, akár azóta. Több jelentés foglalkozik Radványi
távozásának visszhangjával a nyugati államok magyarországi követségein, illetve az
USA-beli magyar református egyházon belül.
A dossziéban vannak Radványi és családja levelezésének másolatai is.

3.2.9. Rendkívüli események dossziéi (R-8, R, RD)

nyitása

Dosszié
zárása

1975.10.06

1975.10.06

1967.05.25

1972.05.19

1967.07.14

1972.05.19
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r.e.
10. doboz

11. doboz

Iktatószám/
Tárgy
Dosszié szám*
R-8-016/III. (R- "Caracas"
016/III.)

Nyitószám

Évkör

Az iratanyag témaköre

RD-19/67

1967

Radványi János, a washingtoni nagykövetség ideiglenes ügyvivője 1967. május 17én családjával együtt politikai menedékjogot kért és kapott az USA-ban. Az ügy
kivizsgálásának iratait tartalmazza a dossziésorozat.
A harmadik kötetben lévő jelentések elsősorban Radványi és szülei múltjával, a volt
ügyvivő munkásmozgalmi és állambiztonsági tevékenységével foglalkoznak. A
dossziéban hosszú listában sorolják fel Radványi amerikai kapcsolatait, szó van
disszidálása visszhangjáról amerikai egyetemi és egyéb értelmiségi körökben,
valamint arról, hogy mennyi pénzt ígértek neki memoárjainak megírásáért és
kiadásáért.
Egy jelentés megemlíti, hogy 1965-ben ő találkozott a washingtoni magyar
nagykövetség részéről a brit nagykövetségről az USA-ba disszidált Szabó
Lászlóval.

R-8-016/IV.
016/IV.)

(R- "Caracas"

RD-19/67

1967-1968

A negyedik kötet a washingtoni rezidentúra Radványi eltűnésének körülményeiről
szóló jelentéseit, a nagykövetség munkatársai és a volt ügyvivő beszélgetésének
leírását, Radványi ismerőseinek róla szóló jellemzését, a Radványi-család
rokonokkal folytatott levelezésének leírásait tartalmazza.
Radványi ügyében 1968-ban hazaárulás vádjával megindult a büntetőeljárás. A
dossziéban Magyarországon élő rokonai, ismerősei tanúkihallgatási jegyzőkönyvei
is benne vannak.

R-8-016/V.

"Caracas"

RD-19/67,

1967-1968

Radványi tartózkodási helyének és ellenséges tevékenységének felderítésére a BM
III/I-2-g alosztálya kutató B-dossziét nyitott "Roland" fedőnéven 1968-ban. Az
operatív tervben meghatározták az ezzel összefüggő feladatokat és felvették a
kapcsolatot Radványi Magyarországon élő lányával.
Közben a magyar és a szovjet nagykövetség egy-egy alkalmazottja is találkozott
véletlenül a volt ügyvivővel Washingtonban. 1968 végén pedig az amerikai sajtó
arról számolt be, hogy Radványi a californiai Stanford Egyetem hallgatója lesz, s
hogy könyvet ír a kommunista országok külpolitikai módszereiről.
Ezen kívül a már előző kötetekből ismert jelentések, az ügyben készült
összefoglalók vannak a dossziéban.

R-8-016/VI.

"Caracas"

Z-1554
RD-19/67,

1967,
1970-1975

Radványi 1971-ben doktori címet szerzett a Stanford Egyetem filozófia szakán. Ezt
követően Kelet-Európa-szakértőként tartott előadásokat különböző konferenciákon
(pl. az Amerikai Történelmi Társulat ülésén "Az 1956-os magyar forradalom és a
reálpolitika" címmel), 1971-től pedig a Mississippi Állami Egyetemen tanított
történelmet.
A dossziéban ezen kívül egy 36 oldalas összefoglaló jelentés van Radványi ügyéről,
valamint az MSZMP PB kapcsolódó ülésének jegyzőkönyve (1967).

Z-1554

3.2.9. Rendkívüli események dossziéi (R-8, R, RD)

nyitása

Dosszié
zárása

1967.07.14

1972.05.19

1968.05.16

1972.05.17

1975.10.04

1975.10.06

1975.10.06

1975.10.06
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12. doboz

Iktatószám/
Tárgy
Dosszié szám*
R-8-016/VII.
"Caracas"

RD-19/57,

R-8-016/VIII.

"Caracas"

Z-1554
RD-19/67,

R-8-017

"Újjátevők" - Az

Nyitószám

Évkör
1967-1969

A Stanford Egyetemen tanuló Radványi ellenőrzése érdekében a magyar
állambiztonsági szervek számba vették azokat az emigráns magyarokat, akik
valamilyen kapcsolatban álltak akár a californiai egyetemmel, akár annak bécsi
fiókintézményével, a "Stanford in Austria"-val. Radványi magyarországi kapcsolatai
közül kiválasztották felesége előző házasságából származó lányát, hogy
kiutaztatják hozzá.
Ebben a kötetben van a Radványi és felesége ügyében hozott első fokú ítélet is. A
Legfelsőbb Bíróság 1968-ban Radványit távollétében állami szolgálat
felhasználásával elkövetett, súlyos következményekre vezető hazaárulás vádjával
halálra, feleségét 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte.
A dossziéban sok újságcikk és fényképek is vannak.

1967,
1970

A dossziéban lévő jelentések nagy része Radványi múltjával foglalkozik:
meghallgatták itthon maradt rokonait, munkatársait, a család házvezetőnőjét.
A BM III/I-2-g alosztály 1970-ben összefoglalót állított össze Radványi disszidálása
utáni körülményeiről, tevékenységéről a Stanford Egyetemen, valamint operatív
intézkedési tervet készítettek a volt ügyvivő likvidálására.
A dossziéban van még Radványi cikkének fordítása ("A magyar forradalom és a
száz virág kampány" címmel foglalkozott Kína szerepével 1956-ban).

Z-1554
RD-20/68

1968

Nagygyűlésére
(8- "Barkács"

1968. júliusában a svédországi Uppsalában tartották az Egyházak Világtanácsa IV.
nagygyűlését. A dossziéban a tanácskozásról szóló beszámolók, a kiutaztatott
magyar egyházi ügynökök eligazításai, jelentései és a kongresszusról szóló
részletes sajtószemle fotómásolatai vannak.

RD-18/67

1967

Bernát Ernő rendőr százados 1965-től a washingtoni magyar nagykövetség III.
titkára és a BM III/I-1-a alosztály főoperatív beosztottja volt. 1967. április 21-én
családjával töltött üdüléséről nem tért vissza állomáshelyére, disszidált.
A BM III/I-1 Osztály az ügy kivizsgálására Rendkívüli Esemény Dossziét nyitott,
eredetileg "Karolina" fedőnéven.
Bernát az ideiglenes washingtoni ügyvivőnek, Radványi Jánosnak írt levelében
lemondott sajtóattaséi tisztségéről. A közte és a magyar nagykövetség képviselői
között létrejött hivatalos találkozón hangsúlyozta, hogy önként távozott, nem
kényszerítették.
A dossziéban lévő jelentések ezen kívül azzal foglalkoznak, hogy milyen
dekonspirációt okozhatott Bernát disszidálása, kik azok a külföldre kihelyezett
állambiztonsági alkalmazottak, akik ismerték, milyen szigorúan titkos minősítésű
anyagokhoz juthatott hozzá, kik azok a hálózati személyek, akiket Washingtonban
ismerhetett, milyen jelek utaltak disszidálási szándékára.

("Karolina")
(8- "Barkács"

RD-18/67

1957, 1962, A Bernát Ernő rendőr százados disszidálásával kapcsolatos ügyben folytatott
1967, 1974 vizsgálat során átkutatták Bernát budapesti lakását, meghallgatták magyarországi
rokonait, volt munkatársait, ismerőseit. Több jelentés szól arról, hogy mely
ügynökökkel tartott kapcsolatot az USA-ban. Ebben a kötetben van a vádirat.

Egyházi
Világtanács IV.
R-8-020/I.
020/I.)

R-8-020/II.
020/II.)

Az iratanyag témaköre

("Karolina")
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nyitása

Dosszié
zárása

1975.10.06

1975.10.06

1975.10.06

1975.10.06

1968.11.20

1978.10.17

1967.05.02

1975.05.20

1967.05.02

1975.05.20
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13. doboz

Iktatószám/
Tárgy
Dosszié szám*
R-8-020/III.
(8- "Barkács"
020/III.)

Nyitószám
RD-18/67

Évkör

Az iratanyag témaköre

nyitása

Dosszié
zárása

1957, 1960, A dossziésorozat harmadik kötetében lévő jelentések Bernát disszidálásának
1967-1968 körülményeivel foglalkoznak, amit immár azzal összefüggésben vizsgáltak, hogy kb.
1 hónappal később, 1967. május 27-én a washingtoni követség ideiglenes
ügyvivője, Radványi János is disszidált. (Ld. erről az R-8-016 sz. dossziésorozatot!)
A BM III/I-2-g alosztálya operatív tervet is készített Bernát tartózkodási helyének és
tevékenységének megállapítására. Ennek kapcsán operatív ellenőrzés alá vonták
Bernát és családja Magyarországon élő rokonságát. 1968. márciusában egy
interurbán telefonhívás alapján megállapították, hogy Bernát Észak-Írországban
tartózkodik.

("Karolina")

1968.05.27

1975.05.20

1970.02.10

1975.05

1970.02.10

1975.05

1970.02.10

1975.05

A dossziéban van az MSZMP Politikai Bizottsága számára készült, az ügyet
összefoglaló jelentés, valamint az ítélet. A Budapesti Katonai Bíróság 1967-ben
Bernát Ernőt távollétében hivatalos megbízatás felhasználásával elkövetett
hazaárulás és szolgálati ténykedés felhasználásával elkövetett külföldre szökés
vádjával halálra és teljes vagyonelkobzásra, Bernát Ernőnét külföldre szökés
vádjával 8 év börtönbüntetésre és teljes vagyonelkobzásra, Kósa Sándornét (Bernát
anyósát) hazatérés megtagadása vádjával két év börtönbüntetésre és vagyona
felének elkobzására ítélte.
R-8-020/IV.
8-020/IV.

"Barkács"

RD-18/67

1967-1971, A BM III/I-2-g alosztály 1968. decemberében elfogadott operatív terve alapján
1974, 1981- fokozták Bernát és felesége magyarországi rokonainak ellenőrzését: a
1982
telefonlehallgatás és levélellenőrzés mellett ekkortól ügynökökkel is figyeltették
őket. Felderítették azt is, hogy kik voltak Bernát iskolatársai, s azok közül kik élnek
az Egyesült Államokban.
1969-ben a washingtoni magyar követség egyik alkalmazottja véletlenül látta
Bernátot egy Washington környéki áruházban, amely közel volt a CIA központjához.
Ebből azt a következtetést vonták le, hogy Bernát a CIA-központ területén lakik, így
operatív ellenőrzés alá vonták a környéket. 1970-ben New Yorkban egy másik
követségi alkalmazott látta Bernátot. A washingtoni rezidentúra szerint direkt
mutatta meg magát.
Egy 1971-es operatív terv szerint a BM III/I Csoportfőnökség Bernát egy volt
iskolatársát akarta az USA-ba utaztatni a volt sajtóattasé ellenőrzésére.
1974-ben a BM III/I-2 osztálya lezárta a nyomozást.

14. doboz

R-8-020/4.
"Barkács"
számú melléklet

RD-18/67

1888-1897,
1910, 19161917, 19341965

A mellékletben Bernát, felesége és gyermekeik, valamint Bernát nagyapja különféle
igazolványai, okmányai, levelezése, könyvecskéje van (oltási könyvek, "Kisdobos
Emléklap", 1.b. osztályos ellenőrző, születési anyakönyvi kivonatok, érettségi és
általános iskolai bizonyítványok, személyi igazolványok, KISZ-igazolványok stb).

15. doboz

R-8-020/5.
"Barkács"
számú melléklet

RD-18/67

1949-1967

A dossziéban elsősorban Bernát és felesége Washingtonból írott, Magyarországon
maradt családtagjaiknak szóló levelezése, és egyéb levelek, képeslapok találhatók.
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Iktatószám/
Tárgy
Dosszié szám*
R-8-025 (R-25) "Elraboltak"

Nyitószám
RD-30/1987

Évkör

Az iratanyag témaköre

1982, 1986- 1982-ben Irakban kurd fegyveresek elraboltak és 106 napig fogva tartottak két
1987
magyar geodétát, Kamarás Lászlót és Kónya Balázst. A dossziéban a
kiszabadításuk érdekében tett külügyi, állambiztonsági lépésekről szóló jelentések
vannak. A két magyar geodéta hazatérésük után részletes beszámolót írtak a
fogságuk alatt történtekről.

nyitása

Dosszié
zárása

1987.07.02

1987.09.24

*A zárójelben a dosszién található eredeti iktatószám szerepel.

Budapest, 2014.12.16
Unger Gabriella

Készült 4 példányban:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Belső fonddosszié
3. sz.pld.: Raktár
4. sz. pld.: Kutatóterem
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