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MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
SERVICIUL ARHIVEI

rE
xte

rn

e

UNGARIA

GENERAL

fac

er

VOLUMUL 1
1920 – 1932

ilo

INVENTARUL1
arhivei politice constituită în perioada 1920 – 1944
şi trimiteri la dosarele care conŃin documente întocmite
înainte de anul 1920, referitoare la Ungaria şi la relaŃiile
României cu Ungaria

- Copie de pe comunicare făcută preşedintelui delegaŃiei ungare la
conferinŃa păcii de către Millerand în legătură cu poziŃia puterilor
aliate faŃă de Ungaria.

1921

- Darea de seamă cu privire la interpretarea din Camera Ungară,
făcută de deputatul independent Szilagys, în care dezavuează
activitatea societăŃii pentru apărarea naŃională MOVE şi înfierează
iredentismul exagerat al acestei societăŃi.

1927

- Expozeul ministrului de externe Walko, în comisia pentru afaceri
străine a Camerei Superioare, publicat în ziarul „Pester Lloyd”.

ste
r

ulu

iA

1920

- Discursul contelui Bethlen, primul ministru al Ungariei, Ńinur în faŃa
membrilor partidulu unitar ungar privind situaŃia internă şi externă.

ini

- Scrisoarea ministrului Afacerilor Externe ungar adresată
secretarului de stat american prin care face cunoscut că Ungaria
aderă la pactul Briand-Kellog.

aM

1928

- Comentariile presei ungare în legătură cu vizita lui Grandi la
Budapesta.

Ar

hiv

1929

- Articole de fond din revista „La Revue de Hongrie” care
preconizează ideea unui bloc politic polono-italo-ungar pentru
menŃinerea echilibrului european.
- Articole de fond din ziarul „Pester-Lloyd” care cer „crearea unei
solidarităŃi româno-polono-ungare în faŃa primejdiei ruseşti”.

În inventar au fost trecute numai rezumatele principalelor documente aflate în dosare. În fiecare
volum se găsesc materiale care se referă şi la alte evenimente petrecute în perioada respectivă.
1
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- Discursul contelui Bethlen cu prilejul împlinirii a 10 ani de guvernare
în care analizează politica internă şi externă în Ungaria.

rn

e

1931

rE
xte

- Rapoarte privind călătoria contelui Bethlen şi generalului Gömbös
la Roma, precum şi situaŃia internă şi externă a Ungariei.
VOLUMUL 2
1933 – 1934

- ConferinŃa fostului preşedinte al Consiliului de Miniştri ungar,
Bethlen, Ńinută la Berlin, în care se ridică împotriva Tratatului de la
Trianon (raport).

ilo

1933

er

- Călătoria lui Kanya la Roma şi aderarea Ungariei la planul Mac
Donald – Mussolini.

fac

- Expozeul lui Kanya asupra politicii externe a Ungariei.

iA

- Călătoria lui Kanya la Geneva şi atitudinea sa faŃă de Mica
ÎnŃelegere (buletin MAE).

ulu

- Discursul generalului Gömbös despre dezarmare şi colaborare cu
Mica ÎnŃelegere (raport).
- Raport cu privire la atitudinea puŃin binevoitoare a Ungariei faŃă de
pactele de la Londra pentru definiŃia agresorului.
- Manifestări revizioniste semnalate cu prilejul întrunirii Congresului
Uniunii Culturale convocat la Budapesta.

ste
r

1934

ini

- DiscuŃiile pentru încheierea unei uniuni vamale italo-ungaroaustriece cu prilejul vizitei lui Suvich, trimisul lui Mussolini, la
Budapesta.

aM

- DeclaraŃiile de la Sopron şi din senatul ungar ale generalului
Gömbös făcute ziarului „New York Herald Tribune” în care arată că
„numai Ungaria este o insulă de ordine şi linişte în centrul Europei”.

- Rapoarte privind vizitele lui Gömbös la Viena, Roma şi Berlin.

Ar

hiv

- Comentariile presei pariziene în legătură cu vizita lui Gömbös în
Polonia.
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- Discursul preşedintelui Consiliului, Gömbös, cu privire la bugetul
departamentului apărării naŃionale.

rE
xte

1935

rn

e

VOLUMUL 3
1935 – 1936

- Vizita generalului Gömbös la Berlin (raport).

- Discursul lui Gömbös rostit la întrunirea Consiliului general al
Partidului Uniunii NaŃionale asupra politicii externe ungare.
- Publicarea de către ziarul „L’Oeuvre” a planului englez privitor la
reorganizarea sistemului de securitate europeană.

ilo

1936

er

- Apelul lansat în Camera ungară de grupul socialist „Să înceteze
nebunia înarmărilor altfel se va dezlănŃui asupra popoarelor lumii o
catastrofă mai mare decât cele de până acum”.

fac

- Expozeul ministrului de externe Kanya asupra problemelor politice
externe ungare Ńinut în comisia de afaceri străine a Camerei.

iA

- „Journal de Moscou” în articolul „Criza latentă în Ungaria”
examinează politica externă a Ungariei.

ulu

- Textul discursului lui Mussolini la Milano în care cere „să se facă
dreptate Ungariei mutilate”.
- Vizita oficială a lui Horthy la Roma şi Viena (raport).

ste
r

- ConferinŃa contelui Bethlen Ńinută la Milano despre Italia şi bazinul
Dunării.

VOLUMUL 4
1937 – 1938

aM

ini

- Rapoarte privind situaŃia internă şi externă a Ungariei.

Ar

hiv

1937

- Interviul dat de primul ministru Daranyi ziarului „Dépéche de
Toulouse” în care accentuează utilitatea stabilirii unor raporturi
corecte cu statele Micii ÎnŃelegeri.
- Interviul dat de Kanya ziarului estonian „Pälvaleht” în care insistă
asupra necesităŃii de a repara „nedreptăŃile Tratatului de la Trianon”.
- Discursul rostit de regentul Horthy cu prilejul serbărilor de
inaugurare a monumentului închinat marinarilor morŃi în cursul
războiului mondial.
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- Negocierile dintre Ungaria şi Mica ÎnŃelegere (rapoarte, presă).

e

- Discursul lui Kanya, pronunŃat în Camera DeputaŃilor în cursul
discuŃiilor de buget.

rn

1938

rE
xte

- Atitudinea Ungariei faŃă de criza internaŃională (raport).

- Manifestări religioase, sociale şi politice cu ocazia congresului
Ordinului de Malta Ńinut la Budapesta.
- Extras din procesul-verbal al sesiunii ordinare a Consiliului
permanent al Micii ÎnŃelegeri Ńinut la Bled.

er

ilo

- Discursul lui Bela Imredy în care expune punctul de vedere ungar
faŃă de deciziile ConferinŃei de la München, precum şi poziŃia
guvernului ungar faŃă de evenimentele din Cehoslovacia.

fac

- Discursul ministrului de externe ungar Csaky în legătură cu
problema minorităŃilor.
- Rapoarte despre politica internă şi externă a Ungariei.

1939

ulu

iA

VOLUMUL 5
1939

- Călătoria contelui Csaky la Berlin (raport).

ste
r

- Expozeul contelui Csaky, ministrul Afacerilor Străine, făcut în faŃa
comisiunilor afacerilor străine reunite a celor două camere, cu privire
la politica externă a Ungariei.

ini

- Principiile fundamentale ale politicii interne şi externe a Ungariei
expuse în Cameră de noul prim-ministru, contele Teleky.
- Rapoarte privind politica internă şi externă a Ungariei.

aM

- Vizita contelui Teleky şi Csaky la Roma şi aderarea Ungariei la axa
Roma-Berlin.

Ar

hiv

- Telegrama legaŃiei Berlin care relevă punctele discutate de miniştrii
Ungariei cu prilejul vizitei lor la Berlin.
- Deschiderea noului parlament ungar şi discursul regentului Horthy.
- Principalul Ńel al politicii externe ungare (raport).
- Aide-Memoire-ul guvernului ungar adresat guvernului român în
problema minorităŃilor.
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Rapoarte, telegrame şi presă referitoare la:

rn

e

VOLUMUL 6
1940 – 1941

- Politica externă a guvernului Teleky.

1941

- Textul discursului program pronunŃat în faŃa Camerelor de
preşedintele Bardossy.

rE
xte

1940

ilo

- Discursul primului ministru Bardossy cu prilejul votării legii prin care
teritoriile iugoslave, ocupate de unguri, se încorporează la statul
ungar.

er

- Rapoarte sintetice lunare asupra situaŃiei politice şi economice a
Ungariei.

fac

VOLUMUL 7
1942 – 1944

- Telegrame, rapoarte şi presă referitoare la:

1943

- Două discursuri ale lui Kallay privind chestiunea minorităŃilor şi
principiile politice externe.

ulu

iA

1942

- Comentariile presei ungare despre organizarea viitoare a Europei.

- SituaŃia din Ungaria după ocupaŃia ei militară de către Germania.

aM

ini

1944

ste
r

- Raport privind relaŃiile germano-ungare după prăbuşirea regimului
fascist din Italia.

hiv

1935

Ar

1936

TELEGRAME
VOLUMUL 8
1934 – 1937

- Publicistul italian Gino Guchetti în conferinŃa de presă de la
Seghedin, afirmă că Mussolini dpreşte să repare, în interesul păcii,
nedreptăŃile tratatului de la Trianon.
- Întrunirea de la Roma între Mussolini, Gömbös şi Schuschnigg.
- Interpretarea rezoluŃiilor luate la ultima întrunire a Micii înŃelegeri de
la Bratislava.
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rn

- Nerecunoaşterea de către Mica ÎnŃelegere a egalităŃii în drepturi în
materie de armament şi denunŃarea unilaterală a clauzelor militare
ale tratatului de la Trianon de către Ungaria.

rE
xte

1937

e

- ConferinŃa miniştrilor afacerilor externe de la Viena şi nemulŃumirile
Ungariei şi Germaniei faŃă de rezultatele conferinŃei.

VOLUMUL 9
1938

- Ungaria şi Austria au hotărât recunoaşterea de jure a guvernului
generalului Franco.

ilo

1938

er

- DeclaraŃia comună a reprezentanŃilor statelor semnatare ale
protocoalelor din Roma (Italia, Ungaria, Austria), prin care se
stabilesc concesiuni reciproce.

fac

- Hotărârea conferinŃei Micii ÎnŃelegeri de la Sinaia, ca fiecare guvern
să înceapă negocierile directe cu guvernul ungar.

iA

- Guvernul german a hotărât să predea Ungariei armamentul fostei
armate austriece.

ulu

- Călătoria regentului Horthy în Germania spre a insista ca Hitler să
sprijine revendicările ungare faŃă de Cehoslovacia.

ste
r

- MenŃinerea neutralităŃii de către Polonia faŃă de un atac german
contra Cehoslovaciei, dacă Cehoslovacia cedează Poloniei
Teschenul.
- Revendicările prezentate Cehoslovaciei de delegaŃia ungară la
conferinŃa Komarom.

ini

- Întrunirea de la Viena pentru arbitrarea diferendului ungarocehoslovac de către miniştrii de externe ai Germaniei şi Italiei.

hiv

aM

- CondiŃiile guvernului ungar de a semna cu Iugoslavia protocolul
prevăzut prin acordul de la Bled.

Ar

1939

VOLUMUL 10
1939

- Incidentele de frontieră de la Munkacs între trupele cehe şi
ungare.
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e

- Ultimatumul remis de guvernul ungar guvernului cehoslovac.
Intrarea trupelor ungare în Cehoslovacia.

rE
xte

- Incidentul de graniŃă ungaro-român de la Tecek.
VOLUMUL 11
1940 (iunie-iulie)

- Plecarea la Moscova a unei misiuni ungare spre a începe negocieri
cu URSS.

ilo

1940

rn

- Ocuparea Albaniei de către trupele italiene privită cu simpatie de
Ungaria.

er

- Ratificarea de către Camera ungară a acordului Gojdu.

fac

- Plecarea la Roma a comandantului aviaŃiei militare ungare şi
şefului său de stat major.

iA

- NemulŃumirea presei ungare faŃă de întrevederea lui Gigurtu şi
Manoilescu cu Hitler la Salzburg.

- Tratative pentru începerea negocierilor din Ungaria şi România.

ste
r

1940

ulu

VOLUMUL 12
1940 (august-decembrie)

- Stabilirea definitivă a tratativelor dintre Ungaria şi România în ziua
de 16 august la Turnu-Severin.

ini

- AcuzaŃiile aduse de presa ungară României pentru ruperea
tratativelor de la Turnu-Severin.

aM

- Decretul guvernului ungar prin care se instituie inspectori pe lângă
toate întreprinderile financiare şi comerciale din nordul Transilvaniei.

Ar

hiv

- Guvernul ungar a încuviinŃat înfiinŃarea a două consulate la Cluj şi
Oradea.
- Propunerea guvernului român de a se institui o comisie mixtă
româno-ungară pentru anchetarea atrocităŃilor.
- ÎnfiinŃarea comisiei mixte germano-italiană pentru anchetarea
atrocităŃilor din Transilvania.
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- Plecarea delegaŃiei ungare la Moscova spre a se negocia reluarea
comunicaŃiilor de cale ferată şi poştale între Ungaria şi URSS.

rE
xte

1941

rn

e

VOLUMUL 13
1941 (ianuarie – aprilie)

- Expirarea valabilităŃii angajamentului comercial româno-ungar.

- Protestul împotriva hotărârii guvernului american de a îngheŃa
activul ungar din SUA.
- Sinuciderea primului ministru ungar Paul Teleky.

ilo

- Numirea lui Bardossy ca prim-ministru.

fac

- Mobilizarea armatei ungare.

er

- Atitudinea Ungariei faŃă de conflictul germano-iugoslav.

- Ruperea relaŃiilor diplomatice dintre Marea Britanie şi Ungaria.

1941

ulu

iA

VOLUMUL 14
1941 (mai-august)

- Guvernul ungar a recunoscut guvernul naŃionalist chinez WangCing-Wei.

ste
r

- Manifestări revizioniste la Budapesta, cu ocazia zilei naŃionale
ungare.

aM

ini

- InformaŃii în legătură cu ordonanŃa guvernului ungar pentru
înfiinŃarea de şcoli minoritare în Ungaria.

Ar

hiv

1941

VOLUMUL 15
1941 (septembrie-decembrie)

- Vizita lui Horthy, Bardossy şi a generalului Szombakely la marele
cartier general al lui Hitler.
- InformaŃii în legătură cu excursia corespondenŃilor de presă
germani la Budapesta.
- Telegrame privind plângerile lui HaŃeganu împotriva abuzurilor
săvârşite de autorităŃile ungare faŃă de românii din nordul
Transilvaniei.
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- Ruperea relaŃiilor diplomatice între Egipt şi Ungaria.

rn

- Numirea lui Anfuso ca ministru al Italiei la Budapesta.

e

- Notificarea stării de război între Anglia, Statele Unite şi Ungaria.

rE
xte

- Telegrame privind măsurile represive luate de autorităŃile ungare
împotriva elementului românesc din nordul Transilvaniei.
VOLUMUL 16
1942 (ianuarie)

ilo

- Nota de protest a CroaŃiei împotriva anexării la Ungaria a Ńinutului
Medjimura.

er

1942

fac

- InformaŃii despre discursul lui Bardossy asupra participării Ungariei
la lupta împotriva URSS.

- Ştiri în legătură cu atrocităŃile săvârşite de trupele ungare în
Iugoslavia.

ulu

1942

iA

VOLUMUL 17
1942 (februarie-martie)

ste
r

- Adoptarea proiectului de lege pentru crearea demnităŃii de locŃiitor
al regentului.
- Acord slovaco-ungar pentru tranşarea chestiunii coloniştilor slovaci
izgoniŃi din Ungaria.

ini

- Vizita şefului Marelui Stat Major ungar la Sofia.
- Demisia guvernului Bardossy.

aM

- Formarea guvernului Kallay.

Ar

hiv

- DeclaraŃia program a noului prim-ministru Kallay.

1942

VOLUMUL 18
1942

- InformaŃii în legătură cu discursul revizionist al lui Kallay Ńinut în
parlament.
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rn

- Articole privind „Unitatea etnică maghiară până la Siret”.

e

- Proteste împotriva acŃiunii de maghiarizare a tineretului român.

rE
xte

- Înapoierea primului ministru Kallay de la cartierul general al lui
Hitler şi comunicatul publicat.
- InformaŃii privind călătoria lui Kallay în nordul Transilvaniei şi
discursurile Ńinute.

- Proteste împotriva răspândirii de manifeste antiromâneşti în nordul
Transilvaniei.

er

1942

ilo

VOLUMUL 19
1942 (iulie-septembrie)

fac

- Vizita episcopului apostolic Ritter în nordul Transilvaniei şi discuŃiile
cu episcopii români.

iA

- InformaŃii în legătură cu măsurile luate de autorităŃile ungare pentru
înfometarea populaŃiei româneşti.

- Proiect de lege în scopul înfiinŃării dinastiei Horthy.

ste
r

1942

ulu

VOLUMUL 20
1942 (octombrie-decembrie)

- InformaŃii privind contribuŃia militară ungară pe frontul contra URSS.

VOLUMUL 21
1943-1944

aM

ini

- InformaŃii în legătură cu schimbul de deŃinuŃi româno-ungari.

Ar

hiv

1943

- Discursul lui Kallay cu privire la politica externă ce trebuie urmată
de Ungaria faŃă de antagonismul marilor puteri.
- Relatări cu privire la măsurile luate de guvernul ungar pentru
revizuirea pe etape a reformei agrare române din nordul
Transilvaniei.
- Impresia provocată în opinia publică ungară în urma ştirii capitulării
Italiei.
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e

- InformaŃii cu privire la discuŃiile purtate de Horthy cu Hitler la
cartierul general german.

rn

- Ocuparea Ungariei de trupele germane.

rE
xte

CONSULATUL ORADEA

VOLUMUL 22
1941-1944

ilo

- Telegrame privind: repatrieri, concedieri de funcŃionari, vize de
intrare, izgonirea coloniştilor români şi alte măsuri luate de
autorităŃile ungare împotriva românilor din Nordul Transilvaniei.

er

CONSULATUL CLUJ

fac

VOLUMUL 23
1941-1942 (aprilie-mai)

iA

- Telegrame privind măsurile luate de autorităŃile ungare împotriva
românilor din nordul Transilvaniei.

ulu

VOLUMUL 24
1942-1944 (iunie-decembrie)

VOLUMUL 25
1920-1923

PRESA

- Extrase din presa ungară despre România şi propaganda pentru
revizuirea tratatului de la Trianon.

hiv

aM

1920

ini

ste
r

- Telegrame privind situaŃia românilor din nordul Transilvaniei şi
negocierile reprezentanŃilor români cu autorităŃile ungare.

Ar

1923

- Revista presei ungare, precum şi unele extrase din presa străină,
care tratează chestiuni ungare cu privire la dezbaterile din parlament
asupra proiectului de lege pentru detronarea habsburgilor.

- Textul discursului Ńinut de contele Bethlen la întrunirea majorităŃilor
parlamentare despre situaŃia internă şi externă a Ungariei.
- Presa ungară publică, informaŃii în legătură cu greva mecanicilor de
la căile ferate şi măsurile severe luate de guvern pentru încetarea ei.
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1924

rn

e

VOLUMUL 26
1924-1927
- Articole de fond şi comentarii în presă referitoare la România.

rE
xte

- Extrase din presa ungară cu privire la conflictul vamal ungaro-ceh.
- Articole privitoare la diferite chestiuni de ordin intern şi extern.

er

VOLUMUL 27
1928-1931

ilo

- Articolul din ziarul „Le Telegraphe” prin care cere revizuirea
tratatului de la Trianon.

- DeclaraŃiile revizioniste în favoarea Ungariei făcute de Mussolini.

1929

- Articole de fond din presa ungară cerând revizuirea tratatului de la
Trianon.

fac

1928

ste
r

ulu

iA

- Buletinul presei pe februarie şi martie privind: călătoria contelui
Bethlen la Viena; comentarii în legătură cu înŃelegerea austro-ungară
şi propaganda de revizuire; asperităŃile ungaro-iugoslave; Germania,
Ungaria şi Societatea NaŃiunilor; propaganda revizionistă în Ungaria
şi Cehoslovacia; manifestaŃii antisemite; conferinŃa economică de la
Paris; problema revizuirii; Ungaria şi ConvenŃia navală francoitaliană; activitatea ligii revizioniste; asanarea proprietăŃilor rurale.

1932

ini

VOLUMUL 28
1932 (ianuarie-septembrie)

- Călătoria contelui Bethlen la Roma.

aM

- Rezumat din discursul contelui Bethlen Ńinut la întrunirea Ligii
Revizioniste.

- Promulgarea acordului privitor la status-ul catolic şi acordul dintre
guvernul român şi Vatican referitor la acest status.

Ar

hiv

- DeclaraŃiile contelui Karoly asupra planului Tardieu (buletin MAE).
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- Textul unui interviu acordat de Herriot ziarului „Az-Ast” cu privire la
colaborarea economică în bazinul dunărean.

rE
xte

1932

rn

e

VOLUMUL 29
1932 (octombrie-decembrie)

- RelaŃiile între Vatican şi Ungaria.
- Constituirea guvernului Gömbös.
- Politica externă a noului guvern ungar.

ilo

- RelaŃiile italo-maghiare şi repercursiunea lor asupra FranŃei.

er

- Ziarele ungare publică fragmente din conferinŃa deputatului francez
Pierre Cot despre „Securitate şi dezarmare”.

fac

- Vizita generalului Gömbös la Roma.

- Proiectul italian de tratat triunghiular, italo-austro-ungar.

ulu

iA

VOLUMUL 30
1933-1935

- Broşura „Statul Catolic Ardelean” şi acordul de la Roma în faŃa
JustiŃiei (sentinŃa nr. 51/1932 a Tribunalului Cluj).

1934

- Articole din presă privind diferite declaraŃii asupra politicii interne şi
externe a Ungariei.

1935

- DeclaraŃiile generalului Gömbös asupra tratativelor cu privire la
problemele din Europa Centrală.

ini

ste
r

1933

- Alegerile şi noile curente politice în Ungaria.

Ar

hiv

aM

- Revista presei pe 1935 cuprinzând articole de fond cu privire la
politica internă şi externă a Ungariei.
VOLUMUL 31
1936-1938

- Diverse articole de fond privind situaŃia politică internă şi externă a
Ungariei.
- Presa ungară despre călătoria regentului Horthy în Germania.
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- Relatările presei asupra conferinŃei de la Bled.

rn

e

- Cuvântarea contelui Csaky rostită la dineul dat în onoarea contelui
Ciano.

rE
xte

- Rapoarte şi presă săptămânale privind politica internă şi externă a
Ungariei.
VOLUMUL 32
1939

- Ziarele din Budapesta publică comentariile presei engleze în
legătură cu situaŃia relaŃiilor româno-maghiare.

ilo

1939

er

- „Pesti Hirlap” prin articolul „trebuie soluŃionate just revendicările
Ungariei faŃă de România” face propagandă revizionistă.

fac

- Comentariile presei ungare făcute cu prilejul vizitei lui Gafencu la
Paris.

iA

- InformaŃii de presă în legătură cu amiciŃia polono-ungară.

ulu

- Articolul lui Wilhelm Ohegy „Rolul maghiarimii în bazinul Dunării” în
care face apologia imperiului Sf. Ştefan.
- Articol de fond privind politica externă a Ungariei.

ste
r

- Buletine informative de presă privind situaŃia din România şi politica
internă şi externă a Ungariei.

- Articolul intitulat „Sf. Ştefan politicianul axei” în care se încearcă a
se dovedi că apropierea politică între Roma şi Berlin a fost iniŃiată de
Sf. Ştefan în urmă cu aproape o mie de ani.

aM

1940

ini

VOLUMUL 33
1940

Ar

hiv

- Detaliile presei ungare cu privire la scopurile politicii externe ungare
în colaborare cu puterile Axei.
- Legăturile culturale ale Ungariei cu Germania, Italia şi Iugoslavia.

- Teleky despre reanexarea regiunilor ardelene şi rezolvarea
problemelor din Ungaria de răsărit.

17/78

NESECRET

e

- Broşura „Magyar Kisebbseg” organ de politică naŃională apărută la
Budapesta.

VOLUMUL 34
1941 (ianuarie-mai)

- Textele notelor publicate în presa ungară cu privire la măsura luată
de guvernul Statelor Unite ale Americii de a bloca activul ungar aflat
în SUA.

ilo

1941

rE
xte

rn

- Buletine informative de presă cu privire la România şi la politica
externă şi internă a Ungariei.

er

- Detaliile presei ungare cu privire la scopurile politicii externe ungare
în colaborare cu puterile Axei.

fac

- Legăturile culturale ale Ungariei cu Germania, Italia şi Iugoslavia.
- Teleky despre reanexarea regiunilor ardelene şi rezolvarea
problemelor din Ungaria de răsărit.

iA

- Broşura „Magyar Kisebbseg”, organ de politică naŃională apărută la
Budapesta.

ulu

- Buletine informative de presă cu privire la România şi la politica
externă şi internă a Ungariei.

- Textele notelor publicate în presa ungară cu privire la măsura luată
de guvernul Statelor Unite ale Americii de a bloca activul ungar aflat
în SUA.

ini

1941

ste
r

VOLUMUL 34
1941 (ianuarie-mai)

Ar

hiv

aM

- Arpad Török în articolul „Europa Sud Orientală în linia forŃelor
politice universale” subliniază rolul istoric avut de Ungaria în SudEstul Europei.
- Buletine informative ale presei ungare din nordul Transilvaniei cu
privire la situaŃia politică din România şi despre politica internă şi
externă a Ungariei.
- Buletine informative ale presei din Ungaria în legătură cu politica
internă şi externă urmată de Ungaria.
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- Sub titlul „Misiunea Europeană a Ungariei”, primul ministru
Bardossy rezervă Ungariei primul rol în unificarea bazinului carpatic
într-o unitate politică.

rE
xte

1941

rn

e

VOLUMUL 35
1941 (iunie-august)

- Serviciul de presă ungar comunică că radioul italian a organizat o
emisiune zilnică de 60 minute despre aspecte din civilizaŃia ungară.

ilo

- IntervenŃia germană, prin Goebbels, pe lângă guvernul de la
Budapesta pentru interzicerea atacurilor de presă şi radio, împotriva
României.

er

- Buletinul presei ungare din Nordul Transilvaniei asupra situaŃiei din
România şi asupra politicii externe şi interne a Ungariei.

- Comentariile presei ungare cu privire la vizita primului ministru
bulgar în Ungaria.

iA

1941

fac

VOLUMUL 36
1941 (septembrie-decembrie)

ulu

- Rapoarte cu privire la articolele apărute în presa ungară şi
manifestările îndreptate direct şi indirect împotriva României.

ste
r

- Rapoarte zilnice privind ştiri din presa ungară referitoare la
România.

VOLUMUL 37
1942 (ianuarie-iunie)

aM

ini

- Buletine informative ale presei ungare cu privire la România şi la
politica externă şi internă a Ungariei.

Ar

hiv

1942

- Referate zilnice asupra presei şi manifestaŃiilor ungare, precum şi a
altor probleme privind relaŃiile româno-ungare.
- Comentariile presei cu prilejul depunerii în cameră a proiectului de
lege privitor la locŃiitorul de regent.

- Presa din Budapesta despre legăturile bulgaro-ungare, cu prilejul
înfiinŃării societăŃii culturale.
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rn

e

- Buletine informative de presă privind situaŃia din România şi politica
internă şi externă a Ungariei.

1942

rE
xte

VOLUMUL 38
1942 (iulie-decembrie)

- Presa ungară despre moartea viceregentului Ungariei, Istvan
Horthy.
- Articole apărute în presa ungară cu prilejul împlinirii a doi ani de la
semnarea arbitrajului de la Viena.

ilo

- Vizita fiului ducelui Vittorio Mussolini la Budapesta.

er

- Discursul lui Kallay publicat în presa ungară privitor la politica
minoritară şi la ordinea internă.

- Buletine informative de presă privind situaŃia din România şi politica
internă şi externă a Ungariei.

iA

1942

fac

- InformaŃii asupra broşurii intitulată „Înfăptuiri şi planuri” care
analizează activitatea de jumătate de an a guvernului Kallay.

- Un exemplar al revistei „La Nation Arabe” nr. 32 care apare la
Budapesta în editarea Emirului Sekib Arslan.

ste
r

1943

ulu

VOLUMUL 39
1943 (ianuarie-mai)

ini

- Articolul publicat în „Neues Wiener Tageblatt” de corespondentul
ziarului, care se ocupă de rolul Ungariei în sud-estul european.
- Campania de presă dusă împotriva lui Eduard Beneş.

aM

- Atitudinea presei germane faŃă de Ungaria.

Ar

hiv

- Articole de presă consacrate împlinirii celui de-al doilea an de la
moartea lui Paul Teleky.
- Articolul „Geopolitica şi Ungaria” din ziarul „Ujbag” care are la bază
ideea că Ungaria posedă toate calităŃile geopolitice necesare pentru
a lua asupra-şi misiunea de a constitui factorul de echilibru în Europa
Centrală.
- Articol din presa ungară îndreptat împotriva activităŃii politice a lui
Beneş în SUA.
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rn

e

- Buletine de presă şi rapoarte privind atitudinea faŃă de România şi
politica internă şi externă a Ungariei.

1943

rE
xte

VOLUMUL 40
1943 (iunie-iulie)

- Discursul rostit de Kallay, primul ministru, în şedinŃa marelui
consiliu al partidului guvernamental, în care precizează poziŃia
Ungariei în războiul actual.

ilo

- Manifestul lui Szalasi Ferenc, conducătorul Crucilor cu săgeŃi
trimisă tuturor organizaŃiilor şi membrilor partidului cu ocazia anului
nou.

er

- Un exemplar al publicaŃiei „La Nation Arabe” nr. 33 pe lunile
februarie, martie şi aprilie care apare la Budapesta.

fac

- Articole din presa spaniolă despre politica internă şi externă a
Ungariei.

iA

- Rapoarte privind ştiri din presa ungară referitoare la România.

- Presa ungară reproduce un articol publicat de Ghyczy în publicaŃia
partidului guvernamental „ViaŃa maghiară” în care justifică politica
externă a Ungariei.

ste
r

1943

ulu

VOLUMUL 41
1943

ini

- DeclaraŃiile publice şi articolele de presă cele mai caracteristice
produse după capitularea fără condiŃii a Italiei şi după eliberarea lui
Mussolini.

aM

- Criza guvernamentală din Ungaria.

hiv

- Referate sintetice asupra presei ungare pe anul 1943.

Ar

1944

VOLUMUL 42
1944

- Rapoarte privind ştiri din presa ungară referitoare la România.
- Buletine informative de presă privind situaŃia din România şi politica
internă şi externă a Ungariei.
21/78

NESECRET

POLITICA INTERNĂ

1921

rE
xte

Rapoarte, telegrame şi extrase din presă referitoare la:

rn

e

VOLUMUL 43
1920 – 1923

- Discursul contelui Banffy, ministrul de externe, asupra situaŃiei
internaŃionale.
- Bugetul de stat ungar pentru exerciŃiul bugetar 1921-1922.

- Textul discursului Ńinut de contele Bethlen la întrunirea majorităŃilor
parlamentare cu privire la politica internă şi externă şi despre
reparaŃii.

er

ilo

1922

fac

- Atentatul organizat de societatea secretă „Ebredo” la clubul
democraŃilor împotriva deputaŃilor liberali.
- Chestiunea minorităŃilor ungare, reparaŃiile datorate de Ungaria şi
propaganda ei.

iA

- Detalii cu privire la compunerea Partidului Socialist Democrat
Ungar.

- InformaŃii în legătură cu vizita contelui Bethlen şi a ministrului de
finanŃe Kallay la Paris.

ste
r

1923

ulu

- InformaŃii în legătură cu organizarea şi dezvoltarea m mişcării
fasciste în Ungaria.

- Rezultatele recensământului ungar din 1923.

ini

- Relatări asupra grevelor muncitorilor mecanici de la căile ferate din
DebreŃin şi Gyor.

aM

- ManifestaŃii antisemite la Budapesta.

hiv

- Rapoarte privind situaŃia internă a Ungariei.

Ar

1924

VOLUMUL 44
1924 – 1925

- Luptele dintre diferite partide politice din Ungaria, motivele acestor
lupte, precum şi curentele noi ce se formează.
- InformaŃii în legătură cu revizuirea regulamentului Camerei
DeputaŃilor.
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- Relatări în legătură cu pactul încheiat la 22 decembrie între
guvernul contelui Bethlen şi Partidul Social-Democrat.

e

1925

rE
xte

- Rapoarte privind situaŃia internă a Ungariei.
VOLUMUL 45
1926 – 1930
- Demisia guvernului Bethlen.

ilo

1926

rn

- Proiectul de lege electoral supus dezbaterilor Adunării NaŃionale
Ungare.

er

- InformaŃii în legătură cu disputa dintre biserica catolică şi bisericile
reformiste.

1927

fac

- Legea de reorganizare a fostei case a MagnaŃilor.
- Desemnarea contelui Bethlen ca preşedinte al Consiliului de
Miniştri în urma alegerilor parlamentare.

iA

- Organizarea poliŃiei ungare..

- Date cu privire la înfiinŃarea Uniunii universale a femeilor ungare
„Pro Hungaria” şi la scopul revizionist urmărit.

1929

- Reforma administrativă în Ungaria.

ulu

1928

1930

ste
r

- Înapoierea în Ungaria a emigranŃilor unguri.
- InformaŃii în legătură cu demonstraŃia de la Budapesta a
muncitorilor şomeri.

aM

ini

- Rapoarte privind situaŃia internă a Ungariei.

Ar

hiv

1931

1932

VOLUMUL 46

- SituaŃia internă a Ungariei.
- Rezultatul alegerilor parlamentare în Ungaria.
- InformaŃii în legătură cu călătoria contelui Bethlen la Roma.

- Detalii asupra consfătuirii partidului unitar.
- Constituirea guvernului Gömbös.
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1933

- Lărgirea drepturilor regentului în Ungaria.

1934

- Proiectul de lege electorală a lui Eckhard publicat în presă.

rE
xte

- Istoria asupra mişcării naziste în Ungaria.
1935

rn

e

- Ştiri în legătură cu manifestaŃiile antisemite ale studenŃilor unguri.

- Rapoarte şi buletine MAE cu privire la evoluŃia situaŃiei interne a
Ungariei.

ilo

VOLUMUL 47
1936 – 1938

- Încetarea din viaŃă a primului ministru ungar Gömbös.

1937

- InformaŃii în legătură cu mişcarea de extremă dreaptă în Ungaria
(raport).

fac

er

1936

- Congresul partidului socialist ungar (raport).

iA

- Discursul lui Coloman Daranyi, preşedintele Consiliului, pronunŃat
la conferinŃa partidului guvernamental cu privire la politica internă.

- Noul proiect de lege electorală prezentat Adunării DeputaŃilor
(raport).

ste
r

1938

ulu

- Apelul regentului Horthy către Ńară.

- Discursul de anul nou adresat poporului ungar de Coloman
Daranyi.

ini

- ReacŃiile Anschluss-ului asupra politicii interne ungare (raport).

aM

- Discursul regentului Horthy adresat poporului ungar cu privire la
politica internă de urmat.

Ar

hiv

- Demisia guvernului Daranyi şi însărcinarea lui Imredy cu formarea
noului guvern (raport).
- Repercursiunile evenimentelor externe în politica internă ungară
(raport).
- Proiectul de lege pentru unificarea administrativă a teritoriilor
încorporat pe baza arbitrajului de la Viena.
- Rapoarte privind situaŃia internă a Ungariei.
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1939

rn

e

VOLUMUL 48
1939 – 1941
- Presa germană despre situaŃia internă a Ungariei (raport).

rE
xte

- Căderea guvernului Imredy şi numirea contelui Teleky ca şef al
guvernului (raport).
- Rezultatul alegerilor din Ungaria.
1940

- Discursul contelui Teleky cu ocazia discuŃiei bugetului preşedinŃiei
Consiliului.

- Încetarea din viaŃă a lui Csaky şi numirea lui Bardossy ca ministru
de externe.

fac

1941

er

ilo

- Măsurile cu privire la administrarea teritoriilor ocupate după
arbitrajul de la Viena (note informative, rapoarte).

- Numirea lui Bardossy ca prim-ministru.

iA

- Textul legii matrimoniale cu modificarea ei şi dispoziŃiile necesare
pentru apărarea rasei.

ulu

- InformaŃii despre activitatea partidului ardelean maghiar.

ste
r

- Discursul pronunŃat în camera deputaŃilor de primul ministru
Bardossy cu privire la politica internă şi la rolul Ungariei jucat în
politica europeană.

VOLUMUL 49
1942 (ianuarie – iunie)

- Dezbaterea şi votarea bugetului general al Ungariei pe anul 1942.

aM

1942

ini

- Rapoarte şi note informative asupra politicii interne ungare.

Ar

hiv

- Vizita şi discursul lui Bardossy la Cluj cu privire la felul în care
ungurii vor lua parte la reconstrucŃia Transilvaniei.
- Telegramă în legătură cu proiectul de lege pentru crearea
demnităŃii de locŃiitor al Regentului.
- InformaŃii despre desemnarea lui Stefan Horthy ca supleant al
Regentului.
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e

- Textul integral al legii votate de parlamentul ungar pentru instituirea
demnităŃii de locŃiitor de regent.

rE
xte

rn

- Manifestul partidului social-democrat trimis organizaŃiilor judeŃene
pentru a fi citit şi difuzat membrilor lui sub titlul „Poporul maghiar
îndură foamete, niciun gram de pâine lui Hitler.”
- Criza guvernamentală prin demisia primului ministru Bardosay.
- Numirea lui Kallay ca prim-ministru.

- Trei manifeste răspândite în mod clandestin de partidul „Crucilor cu
săgeŃi” împotriva fiului regentului şi regentului.

ilo

- Programul guvernului Kallay prezentat în dezbaterile din parlament.

fac

- Vizita lui Kallay în secuime.

er

- Textul integral al discursului lui Kallay consacrat în cadrul politicii
interne, programului economic, agricol şi social.

iA

- Rapoarte privind situaŃia internă a Ungariei.

- DeclaraŃia făcută de Kallay în şedinŃa Camerei cu privire la
atitudinea guvernului ungar în chestiunea minorităŃilor.

ste
r

1942

ulu

VOLUMUL 50
1942 (iulie – decembrie)

- ContribuŃia economică a Ungariei la războiul Axei.

ini

- InformaŃii în legătură cu moartea lui Ştefan Horthy, locŃiitorul
regentului.
- Modificarea legii administrative ungare.

aM

- Mesajul adresat de Horthy parlamentului ungar drept mulŃumire
pentru votarea legii prin care s-a eternizat memoria lui Ştefan Horthy.

Ar

hiv

- Discursurile lui Kallay în Cameră privind chestiunea minorităŃilor şi
principiile politicii externe.
- Nota SSI privind noua reorganizare a Camerei magnaŃilor.
- Rapoarte privind situaŃia internă a Ungariei.
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1943

rn

e

VOLUMUL 51
1943
- InformaŃii în legătură cu dizolvarea parlamentului ungar.

rE
xte

- Circulara trimisă de Szallasi, conducătorul partidului „Crucilor cu
săgeŃi”, poporului ungar, în care expune situaŃia internă şi externă a
Ungariei.
- Expozeul făcut de Kallay în faŃa marelui Consiliu a partidului
guvernamental asupra politicii interne şi externe pe care trebuie s-o
urmeze Ungaria.

er

ilo

- Textul decretului-lege pentru „Apărarea mai eficace a ordinii
publice” publicat în Monitorul oficial.

fac

- Date în legătură cu mişcarea legitimistă pentru sprijinirea la tronul
Ungariei a lui Otto de Habsburg.

- InformaŃii în legătură cu procesul masacrelor de la Bacica.

ulu

1944

iA

VOLUMUL 52
1944

- Memoriul semnat de mişcarea de extremă stângă „Partidul Păcii”
adresat reprezentanŃilor democraŃiei ungare.

ste
r

- Ocuparea Ungariei de trupele germane.
- Noul guvern ungar sub preşedinŃia lui Sztajoy.

ini

- Dizolvarea partidului socialist şi a partidului micilor agricultori.

aM

- Expozeul lui Sztajoy în parlament asupra situaŃiei interne şi externe
a Ungariei.

Ar

hiv

- Rapoarte privind situaŃia internă a Ungariei.
POLITICA ECONOMICĂ
VOLUMUL 53
1925 – 1932

Rapoarte, telegrame şi extrase din presă referitoare la:

27/78

NESECRET

CondiŃiile impuse de România pentru semnarea împrumutului cerut
de Ungaria.

1927

- „Asanarea financiară a Ungariei” după războiul mondial (raport).

1928

- InformaŃiile publicate de ziarul „Times” cu privire la contractele
încheiate de către diferite firme engleze pentru electrificarea unor linii
ferate în Ungaria.

rE
xte

rn

e

1925

- Textul contractului încheiat de statul ungar cu trustul de chibrituri
suedo-american în vederea perfectării unui împrumut de 200
milioane pengö.
- Curente economice în Europa Centrală (raport).

1931

- Starea negocierilor economice ale Ungariei cu diferite state.

er

ilo

1930

- Simptome de criză bancară în Ungaria.

fac

- Comunicatul publicat în principalele ziare din Londra cu privire la
împrumutul internaŃional de 7 milioane lire sterline ce urmează să fie
contractat cu guvernul ungar.

iA

- Telegramă în legătură cu proiectul de lege care dă guvernului
ungar puteri discreŃionare în chestiunile economico-financiare.

- Raporturile trimestriale prezentate de Royall Tyler, reprezentant în
Ungaria al Comitetului financiar din Liga NaŃiunilor.

ste
r

1932

ulu

- Constatările comisiei financiare a Ligii NaŃiunilor asupra situaŃiei
financiare din Ungaria.

- ConvenŃiile comerciale importante ale Ungariei.

ini

- Tratativele comerciale ungaro-austriece.

aM

- Rapoarte privind situaŃia economică a Ungariei.
VOLUMUL 54
1933 – 1944

- Raportul comisarului Ligii NaŃiunilor asupra situaŃiei financiare a
Ungariei.

1934

- Criza agriculturii în Ungaria.

1935

- ConsideraŃii asupra situaŃiei economice şi financiare a Ungariei.

Ar

hiv

1933
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- Proiectul de buget pe exerciŃiul 1 iulie 1935 – 30 iunie 1936.

- SituaŃia economică şi financiară a Ungariei la începutul anului
1936.

rE
xte

1936

rn

e

- Darea de seamă a situaŃiei financiare a Ungariei pe exerciŃiul 1935
(broşură).

- Expozeul ministrului de finanŃe rostit în Camera deputaŃilor asupra
bugetului pe exerciŃiul 1936 – 1937.
1938

- Telegramă cu privire la împrumutul intern în mai multe tranşe cerut
de către guvernul ungar.

er

ilo

- Proiectul de lege de reformă a organizării institutului de emisiune
ungar.
- Textul deciziei publicat în Monitorul Oficial privitor la reglementarea
dreptului de înstrăinare a participărilor străine în întreprinderile
ungare.

1941

- InformaŃii cu caracter economic şi financiar privitoare la Ungaria şi
teritoriile ocupate.

iA

fac

1940

ulu

- Articolul din ziarul „Pester Lloyd” referitor la constituirea grupului
ungar al congresului economic centro-european.
- Bugetul departamentelor economice ale Ungariei pe anul 1942 în
discuŃia parlamentului.
- Extras al dezbaterilor din camera ungară privitor la proiectul de lege
ce reglementează convertirea împrumuturilor de război din anii 1914
– 1918.

1943

- Darea de seamă succintă asupra proiectului de buget al statului
ungar pe anul 1944 expus în parlament.

ini

- InformaŃia legaŃiei Helsinki în legătură cu intenŃia guvernului ungar
de a vinde disponibilul de cereale către Anglia prin intermediul unei
Ńări neutre sau a Crucii Roşii.

Ar

hiv

aM

1944

ste
r

1942

1921

POLITICA MILITARĂ
VOLUMUL 55
1921 – 1925

Rapoarte, telegrame şi extrase din presă referitoare la:
- Dare de seamă a situaŃiei politico-militare în Ungaria.
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- Copie de pe ordinul de organizare şi mobilizare al Vamörsej-ului
(organizaŃie militară similară grănicerilor noştri) dat de Ministerul de
Război.

rn

e

1922

rE
xte

- InformaŃii cu privire la formaŃiunea militară neregulată numită
„Karhatalom”.
1923

- InformaŃii asupra organizării gărzii fluviale ungare.

1925

- Memoriu asupra infracŃiunilor comise de Ungaria cu privire la
clauzele militare, navale şi aeriene, cuprinse în partea a V-a din
Tratatul de la Trianon.

er

ilo

- Fotografii de documente transmise de ministrul Republicii
Cehoslovace la Paris, din care reiese acŃiunea de eludare a
clauzelor militare, a tratatului de la Trianon din partea Ungariei.

fac

- Note şi rapoarte privind situaŃia politică militară a Ungariei.

iA

VOLUMUL 56
1926 – 1931

- Note informative cu privire la transportul de arme din Italia pentru
Ungaria.

1928

- Articole din presa vieneză despre transporturile de arme din Italia
către Ungaria şi despre locurile unde sunt ascunse mari cantităŃi de
arme şi muniŃii.

ste
r

VOLUMUL 57
1932 – 1936

- Raport privind chestiuni relative la încălcarea de către Ungaria a
Tratatului de la Trianon.

aM

1932

- Gömbös şi reorganizarea armatei ungare.

ini

1930

ulu

1927

Ar

hiv

1933

1935

- InformaŃii în legătură cu livrarea de avioane italieneşti către armata
ungară.
- Generalul Gömbös despre dezarmare şi colaborarea cu Mica
ÎnŃelegere.
- Comunicatul publicat de conferinŃa de la Stressa cu privire la
Ungaria.
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e

- Proiectul de lege pentru apărarea antiaeriană publicat în presa
ungară.

rn

- Vizita mareşalului Goering în Ungaria.

1936

rE
xte

- Vizita generalului Somkuthy, şeful Marelui Stat Major ungar la
Berlin.
- InformaŃii în legătură cu hotărârile conferinŃei italo-ungare de la
Viena, prin care se recunoaşte egalitatea de drepturi în domeniul
reînarmării Austriei şi Ungariei.
- Reînarmarea Ungariei.

ilo

- Vizita unei misiuni militare germane în Ungaria.

fac

er

- Note informative şi rapoarte privind situaŃia politico-militară a
Ungariei.

iA

VOLUMUL 58
1937 – 1944

- Ştiri cu privire la legăturile militare ale Ungariei cu Italia, Austria,
Bulgaria şi Germania.

1937

- Vizita mareşalului Blomberg la Budapesta.

ulu

1934

- InformaŃii în legătură cu marele program de investiri pentru
apărarea naŃională anunŃat de primul ministru ungar.

ini

1938

ste
r

- Atitudinea statelor Micii ÎnŃelegeri în ipoteza abrogării sau
denunŃării clauzelor militare ale tratatului de la Trianon privitoare la
Ungaria.

aM

- Relatări cu privire la eludarea clauzelor militare ale tratatului de la
Trianon şi Neuilly de către Ungaria şi Bulgaria.

Ar

hiv

- Date asupra vizitei generalului Keitel, ministrul de război german la
Budapesta.

1941

- Comunicatul comun publicat de statele Micii ÎnŃelegeri la Eled şi de
guvernul ungar la Budapesta, cu privire la acordul încheiat între
Ungaria şi statele Micii ÎnŃelegeri.

- Introducerea serviciului militar obligatoriu în Ungaria.
- Notificarea adeziunii la pactul tripartit de către Camera ungară.
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- InformaŃiile despre vizita făcută de generalul Szombothely, şeful
Marelui Stat Major ungar la marele cartier german.

rn

- Note informative privind situaŃia politico-militară a Ungariei.

e

1943

rE
xte

VOLUMUL 59
1941 – 1944

CULTURALE

fac

er

VOLUMUL 60
1927 – 1943

ilo

- Rapoarte, procese verbale, note informative privind spionajul ungar
în România.

- Alegerea şi instalarea cardinalului Justinian Seredy, Mitropolit
Primat al Ungariei.

1929

- ŞedinŃa inaugurată a celui de-al XI-lea Congres InternaŃional
studenŃesc de la Budapesta.

1930

- CărŃi ungare cu caracter revizionist apărute în perioada 1925 –
1930.

1934

- Lucrarea consilierului de legaŃie Gh. N. Căpitănescu intitulată
„Principiile călăuzitoare ale reformei învăŃământului secundar în
Ungaria”.

1938

- ŞedinŃa extraordinară a parlamentului Ńinută la Szekesfehervar în
cinstea săptămânii „Sf. Ştefan”.

ulu

ste
r

ini

- Tabelul publicaŃiilor ungare apărute în România la data dictatului de
la Viena.

aM

1942

iA

1928

- PublicaŃia şcolii superioare de teologie din Budapesta intitulată
„Organizarea bisericii orientale din Ungaria”.

Ar

hiv

- Rapoarte privind situaŃia culturală din Ungaria.

32/78

NESECRET

MINORITĂłI

rn

e

VOLUMUL 61
1923 – 1944

- Decretul 48.00/1923 al guvernământului ungar cuprinzând execuŃia
angajamentelor conŃinute în tratatul de la Trianon cu privire la
protecŃia minorităŃilor.

1925

- OrdonanŃa Ministerului Cultelor şi InstrucŃiunii ungar nr. 62800,
privitoare la programul de învăŃământ în şcolile minoritare din
Ungaria.

1937

- DeclaraŃiile ministrului de interne al Ungariei privitoare la minorităŃi.

1938

- Memoriul consilierului de legaŃie despre configuraŃia demografică a
Ungariei după dictatul de la Viena.

er

ilo

rE
xte

1923

fac

- Preşedintele Consiliului de Miniştri Bela Imredy despre politica
minoritară a Ungariei.
- Proiectul de lege pentru autoguvernarea grupărilor etnice care
trăiesc pe teritoriul „Sfintei Coroane Ungare”, depus în parlament de
deputaŃii din gruparea „Crucile cu SăgeŃi”.

1944

- Deportarea evreilor din noile provincii ungare în Germania.

ulu

iA

1940

ste
r

- Rapoarte, note informative despre situaŃia minorităŃilor din Ungaria.
MINORITĂłI SLOVACE

- SituaŃia minorităŃilor slovace în teritoriile alipite Ungariei în urma
arbitrajului de la München.

aM

1939

ini

VOLUMUL 62
1929 – 1943

Ar

hiv

1940

1931

- Memoriul legaŃiei Slovaciei privitor la situaŃia minorităŃilor slovace
din Ungaria din punct de vedere demografic, cultural şi politic.
MINORITĂłI CEHOSLOVACE
1930 – 1938

- RelaŃii ungaro-cehoslovace. Interviul acordat de Beneş ziarului
„Paris-Midi” (buletin MAE).
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- Telegramă în legătură cu pregătirile pentru începerea tratativelor
cehoslovace-ungare în vederea elaborării convenŃiei minoritare pe
baza punctului 5 al arbitrajului de la Viena.

rn

e

1938

MINORITĂłI IUGOSLAVE

rE
xte

1929 – 1939

- InformaŃii în legătură cu organizarea din iniŃiativa asociaŃiei
naŃionale iugoslave „Sevevna Zwezda” a unui miting de protest
contra persecuŃiilor minorităŃii sârbe din Ungaria.

1939

- Telegramă cu privire la pregătirile pentru încheierea unui pact
minoritar ungaro-iugoslav.

ilo

1929

er

MINORITĂłI GERMANE

fac

VOLUMUL 63
1928 – 1944

- Plângerile minoritare germane împotriva tratamentului nedrept
aplicat de către autorităŃile ungare.

1933

- Tratamentul minorităŃilor germane în Ungaria (buletin MAE).

1937

- Telegramă cu privire la vizita ministrului de externe german
Neurath la Budapesta şi discuŃiile în legătură cu situaŃia minorităŃii
germane din Ungaria.

1939

- Constituirea partidului minorităŃii germane din Ungaria sub numele
„Uniunea populară a germanilor din Ungaria”.

1940

- Textul acordului germano-ungar privitor la minorităŃi, semnat la
Viena.

ulu

ste
r

ini

- Organizarea minorităŃii germane în Ungaria.

aM

1941

iA

1928

hiv

- Notă cu privire la transformarea grupului etnic german din Ungaria
în partid politic.

Ar

1942

1943

- Textul original al Statutelor minorităŃii germane din Ungaria,
„Volksbudes der Deutschen in Ungaria”

- Referat asupra evoluŃiei relaŃiilor dintre guvernul ungar şi grupul
etnic german după arbitrajul de la Viena.
- Raport asupra activităŃii grupului etnic german din Ungaria.
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rn

e

- Rapoarte, note informative despre situaŃia minorităŃii germane din
Ungaria.
MINORITATEA EVREIASCĂ

rE
xte

VOLUMUL 64
1937 – 1943

- Notele Secretariatului General al SocietăŃii NaŃiunilor Unite despre
minoritatea evreiască din Ungaria.

1940

- Tratamentul evreilor din Ungaria şi nordul Transilvaniei.

1941

- Referat asupra proiectului de lege privitor la reglementarea situaŃiei
juridice a religiei mozaice în Ungaria.

1942

- InformaŃii în legătură cu pierderea dreptului de vot al evreilor din
Ungaria.

1943

- DispoziŃii privind munca obligatorie a evreilor în Ungaria.

fac

er

ilo

1923

iA

- Referat asupra legilor ce privesc reglementarea situaŃiei evreilor din
Ungaria.

ulu

- Note informative şi rapoarte cu privire la situaŃia evreilor din
Ungaria.

- Decretele şi persecuŃiile antisemite din Ungaria (referat, limba
franceză).

ini

1944

ste
r

VOLUMUL 65
1944

aM

- Primele ordonanŃe ale noului guvern ungar privitoare la
reglementarea situaŃiei evreilor.

Ar

hiv

- Pastorala cardinalului Seredi prin care ia atitudine faŃă de măsurile
guvernului ungar privitoare la evrei.
- IntervenŃiile bisericii catolice şi ale regelui Suediei în favoarea
evreilor din Ungaria.
- Raport asupra voiajului de documentare a delegaŃiei evreieşti în
teritoriile eliberate întocmit de dr. Ernest Marton.
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rn

e

- Rapoarte, note informative, buletine de presă despre situaŃia
evreilor din Ungaria.

Chestiuni privitoare la capul Statului.

rE
xte

VOLUMUL 66
1928 – 1944

- Proiectul de lege depus în parlament pentru lărgirea dreptului
Regentului.

1934

- Raport cu privire la dorinŃa Regentului de a se institui postul de
Vice-Regent.

ilo

1933

er

- Raport privitor la acŃiunea generalului Gömbös în vederea asigurării
propriei lui regenŃe.
- Textul proiectului de lege pentru lărgirea prerogativelor Regentului.

1942

- Proiectul de lege privitor la alegerea locŃiitorului de Regent.

fac

1937

iA

- Alegerea lui Stefan Horthy ca locŃiitor de regent.

- InformaŃii în legătură cu numirea lui Nicolae Horthy consilier
personal al regentului.

1926 – 1944

- Ştiri din presă în legătură cu arestarea a 70 comunişti învinuiŃi de
complot antiguvernamental, la Budapesta.

aM

1927

MIŞCAREA COMUNISTĂ

ini

ste
r

1944

ulu

- Telegramă prin care se anunŃă încetarea din viaŃă, în urma unui
accident de avion, a locŃiitorului de regent, Stefan Horthy.

- InformaŃii în legătură cu arestarea lui Bela Kun la Viena.

1932

- Procesul comuniştilor învinuiŃi de activitate teroristă împotriva
statului.

hiv

1928

Ar

1936
1941

- Notă despre comuniştii din Ungaria şi starea de spirit a poporului.
- Telegramă în legătură cu arestarea a 450 comunişti.
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e

- ProclamaŃia împotriva comunismului făcută de Bardossy la
posturile de radio din Budapesta.
- Manifest comunist cerând încetarea imediată a războiului.

1943

- InformaŃii în legătură cu procesul intentat unui număr de 664 de
comunişti, la Cluj.

1944

- Răspândirea şi activitatea ziarului comunist „Pace şi Libertate”.

rE
xte

rn

1942

DIVERSE

er

- Raport cu privire la Congresul Ordinului de Malta Ńinut la
Budapesta.

fac

1938

ilo

1923 – 1942

RELAłII CU ALTE łĂRI

iA

VOLUMUL 67
1925 – 1944

ulu

RELAłII CU ANGLIA
Rapoarte, telegrame şi extrase din presă referitoare la:
- InformaŃii în legătură cu acordul comercial anglo-ungar care
prevede reciprocitatea clauzei naŃiunii elei mai favorizate.

1930

- Relatări cu privire la călătoria contelui Bethlen în Anglia.

1935

- Dări de seamă în legătură cu vizita prinŃului de Wales în Ungaria.

ini

- InformaŃii în legătură cu vizita lui Austen Chamberlain la
Budapesta.

aM

1936

ste
r

1926

hiv

1937

Ar

1938
1939

- Propaganda ungară în Anglia.
- Vizita deputaŃilor laburişti englezi, membri ai ligii revizioniste
ungare, la Budapesta.

- Negocieri financiare anglo-ungare.
- ConsideraŃii relative la memoriul transmis de guvernul ungar
guvernului britanic sub titlul „Efectele declaraŃiei britanice de garanŃie
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adoptată

de

România

faŃă

de

ungurii

din

e

asupra politicii
Transilvania”.

rE
xte

rn

- Telegramă cu privire la atitudinea de desolidarizare a lordului
Rothermere faŃă de politica revizionistă a Ungariei împotriva
României.

- Articole polemice apărute în oficialul ungar „Pester Lloyd” în care
invită Anglia să nu se mai amestece în afacerile ungureşti.

1941

- Telegramă în legătură cu ruperea relaŃiilor diplomatice dintre Marea
Britanie şi Ungaria.

1943

- Fotocopii după coperŃile cărŃilor care atacă politica engleză de
dominare europeană.

er

ilo

1940

fac

VOLUMUL 68
1941 – 1944

RELAłII CU ARGENTINA

iA

- Telegrama prin care se anunŃă ruperea relaŃiilor diplomatice între
Argentina, Vichy, Ungaria, Bulgaria şi România.

ulu

1944

RELAłII CU AUSTRIA

- InformaŃii în legătură cu vizita subsecretarului de stat austriac Dr.
Pernter la Budapesta.

1936

- Atitudinea Ungariei faŃă de introducerea serviciului militar
obligatoriu în Austria.

ini

ste
r

1935

- Telegramă în legătură cu vizita regentului Horthy în Austria.

- Relatări cu privire la vizita cancelarului Austriei în Ungaria.

hiv

aM

1937

Ar

1923

1935

RELAłII CU BELGIA
1923 – 1942

- Relatări asupra conferinŃei contelui Czerin la universitatea din
Groningue despre necesitatea reverificării politicii internaŃionale.
- Articole apărute în presa belgiană sub semnătura lui Pierre Doye
despre tendinŃele revizioniste ale Ungariei.
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RELAłII CU BRAZILIA
1934

- Telegramă în legătură cu mutarea sediului legaŃiei ungare din
Brazilia în Argentina.

ilo

1934

rE
xte

- Rapoarte şi comentarii de presă cu privire la Ungaria.

rn

e

RELAłII CU BOEMIA
1942 – 1944

- Semnarea convenŃiei culturale ungaro-bulgară.

fac

1941

er

RELAłII CU BULGARIA
1941 – 1943

- Prietenia ungaro-bulgară.

iA

- Vizita preşedintelui Consiliului de Miniştri bulgar la Budapesta.
- Încheierea acordului comercial ungaro-bulgar.

1943

- Manifestări culturale ungaro-bulgare prin crearea la Oradea a unei
secŃii a societăŃii ungaro-bulgare şi organizarea la Budapesta a unei
expoziŃii de artă plastică bulgară.

ste
r

ulu

1942

- Raport asupra stării negocierilor pentru încheierea convenŃiei
ungaro-cehoslovace.

aM

1932

ini

RELAłII CU CEHOSLOVACIA
1932 – 1943

- Relatări în legătură cu conflictul politic ungaro-cehoslovac.

1941

- Campania de presă ungară împotriva acŃiunilor guvernului
cehoslovac din exil.

Ar

hiv

1938

VOLUMUL 69
1937 – 1944
RELAłII CU CHILE
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- Articole elogioase la adresa Ungariei apărute în presa chiliană.

1941

- InformaŃii în legătură cu propaganda ungară în Chile.

1943

- Ruperea relaŃiilor diplomatice dintre Ungaria şi Chile.

1944

- Decretul guvernului chilian prin care extinde asupra Bulgariei,
FranŃei, Ungariei şi României măsurile de control asupra relaŃiilor
financiare.

rn

rE
xte

ilo

RELAłII CU CROAłIA
1941 – 1944

e

1937

- Raport asupra relaŃiilor ungaro-croate.

1942

- Negocierile de la Budapesta în legătură cu fixarea frontierei croatoungare.

fac

er

1941

- InformaŃii în legătură cu repatrierea ungurilor din Bosnia.

iA

- Raport privind propaganda ungară în CroaŃia.
- Presa croată privind Ungaria. Raport de sinteză pe luna octombrienoiembrie.

1944

- Textul convenŃiei de protecŃie şi asistenŃă juridică între CroaŃia şi
Ungaria.

ste
r

ulu

1943

RELAłII CU DANEMARCA
1941 – 1944

aM

ini

- ÎnfiinŃarea unei legaŃii daneze în Ungaria şi a unei legaŃii ungare în
Danemarca.
RELAłII CU ELVEłIA
1929 – 1940

- Raport asupra activităŃii parlamentarilor unguri în vizită prin ElveŃia.

1933

- Ratificarea acordului ungaro-elveŃian privitor la amortizarea soldului
existent pentru reglementarea plăŃilor din comerŃul cu mărfuri.

Ar

hiv

1929

1935

- Acordul pentru reglementarea traficului de plăŃi şi mărfuri între
ElveŃia şi Ungaria.
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- InformaŃii în legătură cu propaganda ungară în ElveŃia.

e

1940

rE
xte

rn

RELAłII CU FINLANDA
1942 – 1943
1942

- Conferirea titlului de doctor „Honoris causa” al UniversităŃii din
Szegedin Mareşalului Mannerheim.

1943

- InformaŃii în legătură cu vizita unor ziarişti finlandezi în Ungaria.

ilo

- Vizita preşedintelui parlamentului finlandez la Budapesta şi
declaraŃiile lui în favoarea revenirii întregului Ardeal sub stăpânirea
Ungariei.

er

- Articole din presa finlandeză privind aspecte din viaŃa ungară.

fac

- Manifestări culturale fino-ungare (raport).

- Rapoarte de presă despre activitatea propagandei ungare în
Finlanda.

iA

VOLUMUL 70
1925 – 1944

ulu

RELAłII CU FRANłA

- Articolul din ziarul „Le Temps” intitulat „Ungaria şi tratatul de la
Trianon” în care atacă politica revizionistă ungară.

1929

- Legăturile franco-ungare (buletin MAE).

ste
r

1927

ini

- Activitatea ligii culturale ungaro-franceze (buletin MAE).
- Vizita contelui Bethlen la Paris (buletin MAE).

- DiplomaŃia franceză şi războiul vamal între Ungaria şi Cehoslovacia
(buletin MAE).

aM

1931

- Călătoria lui Kanya la Paris (raport)

1934

- Raport asupra vizitei parlamentarilor francezi în Ungaria.

1944

- Telegrame, note, rapoarte privind propaganda ungară în FranŃa.

Ar

hiv

1933
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VOLUMUL 71
1925 – 1936

rn

RELAłII CU GERMANIA

rE
xte

1925 – 1930 - Rapoarte asupra încercărilor de apropiere politică între Ungaria şi
Germania.
1930

- Raport asupra vizitei contelui Bethlen la Berlin.

1933

- RelaŃiile germano-ungare (buletin MAE).

ilo

- Încheierea acordului de compensaŃii germano-ungare.

er

- InformaŃii în legătură cu vizita neaşteptată a lui Gömbös la Berlin.
- Sosirea lui Von Papen în Ungaria.

- Telegramă cu privire la încheierea convenŃiei comerciale dintre
Germania şi Ungaria.

1935

- Comentarii în legătură cu vizita şefului de Stat Major ungar
Somkuthy la Berlin.

iA

fac

1934

1936

ulu

- Vizitele lui Makensen şi Göering la Budapesta.
- Raport asupra relaŃiilor ungaro-germane.

- Vizita ministrului de externe german Neurath la Budapesta.

ini

1937

ste
r

VOLUMUL 72
1937 – 1938

aM

- Telegramă cu privire la discuŃiile purtate între Neurath şi
conducătorii ungari.

- Vizita mareşalului von Blamberg, ministrul de război al Germaniei,
la Budapesta.

Ar

hiv

- Reuniunea comitetului germano-ungar pentru schimburi culturale.

1938

- Presa străină şi ungară despre călătoria primului ministru ungar
Daranyi la Berlin.
- Raporturile germano-ungare de la instaurarea regimului hitlerist
până în preajma Anschluss-ului.
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rn

e

- Politica minoritară; atitudinea celor două state faŃă de Mica
ÎnŃelegere; revizuirea tratatelor; chestiunea Anschluss-ului; problema
dezarmării şi relaŃiile economice (raport).

1938

rE
xte

VOLUMUL 73
1938 – 1939

- ReacŃia Anschluss-ului asupra politicii interne ungare (raport).
- Vizita oficială a regentului Horthy în Germania (raport).

- Călătoria la Berlin a contelui Csaky (raport).

er

1939

ilo

- Telegramă în legătură cu vizita lui Keitel la Budapesta.

fac

- Textul discursurilor Ńinute de ministrul afacerilor străine al Reichului
şi de primul ministru al Ungariei, cu prilejul vizitei oficiale ungare la
Berlin.

iA

- Rapoarte, telegrame despre raporturile Ungariei cu Germania.

ulu

VOLUMUL 74
1940 – 1941

- Telegrame şi articole din presă despre vizita lui Teleky şi Csaky în
Germania.

1941

- Notă asupra stadiului în care se găseşte colaborarea economică
germano-ungară, precum şi asupra programului economic ungar.â

ste
r

1940

ini

- Comentarea de către presa ungară a declaraŃiilor primului ministru
ungar cu privire la rezultatele vizitei în Germania.

hiv

aM

- Vizita lui Horthy făcută lui Hitler la cartierul general în legătură cu
fixarea frontierei de sud a Ungariei.

Ar

1942

VOLUMUL 75
1942

- Piese privitoare la fricŃiunile dintre unguri şi grupul etnic german din
Ungaria după Dictatul de la Viena.
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e

- Comentariile presei ungare cu privire la vizita lui von Ribbentrop la
Budapesta.

rn

- Raport cuprinzând informaŃii asupra propagandei ungare în
Germania.

rE
xte

- Darea de seamă a lui Clodius asupra relaŃiilor economice germanoungare.

- Vizita ministrului apărării naŃionale şi al aviaŃiei ungare la marele
cartier general german.

fac

1943

er

VOLUMUL 76
1943 – 1944

ilo

- Raportul întocmit de ataşatul comercial referitor la vizita la
Budapesta a lui W. Funk, ministrul economiei Germaniei.

- Raportul secretarului de presă privitor la felul cum sunt oglindite în
presa germană problemele ungare.

iA

- InformaŃii în legătură cu răscumpărarea participării germane de
capital din industriile ungare.

ulu

- Presa ungară despre încheierea acordurilor economice germanoungare negociate de Clodina şi Nikl.

ste
r

- Temeiurile şi tehnica propagandei ungare în Germania (raport).
- Vizita la Budapesta a amiralului Raeder (raport).
- Ştiri din presă în legătură cu evenimentele din Ungaria după
ocuparea ei de trupele germane.

aM

ini

1944

VOLUMUL 77
1925 – 1928
RELAłII CU ITALIA

- Presa italiană despre negocierea tratatului de comerŃ dintre Italia şi
Ungaria.

1926

- Presa română despre semnarea pactului de amiciŃie italo-ungar.

1927

- InformaŃii apărute în presa vieneză privitoare la vizita contelui
Bethlen la Roma.

Ar

hiv

1925
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- Tratatul de amiciŃie, conciliere şi arbitraj semnat la Roma între Italia
şi Ungaria.

1928

rE
xte

rn

- Extras al comentariilor principalelor ziare cehoslovace despre
călătoria contelui Bethlen la Roma şi încheierea tratatului de prietnie
şi arbitraj italo-ungar.

- DiscuŃiile din parlamentul ungar în legătură cu tratatul de comerŃ şi
navigaŃie încheiat între Ungaria şi Italia.

ilo

VOLUMUL 78
1929 – 1933
- Vizita lui Grandi la Budapesta.

1931

- Călătoria ministrului de externe ungar la Roma (buletin MAE).

er

1929

fac

- InformaŃii despre înŃelegerea economică italo-austro-ungară.
- Numirea regelui Italiei ca şef onorific al regimentului 6 ungar.
- Notă informativă din Paris asupra vizitei lui Gömbös la Roma şi
discuŃiile purtate cu privire la politica externă.

1933

- Întrunirea ofiŃerilor de stat major italieni, bulgari, unguri şi albanezi
la Viena.

ulu

iA

1932

ste
r

- RelaŃiile italo-ungare, călătoria lui Kanya la Roma şi planul Mc
Donald – Mussolini (buletin MAE).

VOLUMUL 79
1934 – 1937

aM

ini

- Atitudinea guvernului ungar faŃă de restaurarea habsburgilor
(buletin MAE).

Ar

hiv

1934

1935

- Vizita lui Suvich, trimisul lui Mussolini la Budapesta şi încheierea
acordului comercial italo-ungar.
- InformaŃii despre atitudinea presei germane faŃă de vizita la
Budapesta a subsecretarului de stat italian Suvich.

- Vizita generalului Gömbös şi Kanya în Austria şi Italia şi scopul ei
(raport).
- Încheierea la Roma a convenŃiei culturale italo-ungare.

45/78

NESECRET

- Textul discursului lui Mussolini la Milano despre Ungaria „Marea
mutilată”.

e

1936

rE
xte

- Vizita regentului Horthy la Roma şi Vatican (raport).

rn

- Vizita contelui Ciano la Budapesta şi informaŃii în legătură cu
discuŃiile purtate.

- ConferinŃa contelui Bethlen despre Italia şi Bazinul Dunării.
1937

- Vizita regelui Italiei la Budapesta (raport).

- Telegramă cu privire la hotărârea guvernelor italian şi ungar ca
protocoalele de la Roma italo-austro-ungare din 1936 să fie anulate
ca urmare a dispariŃiei statului austriac.

fac

1938

er

VOLUMUL 80
1938 – 1941

ilo

- RelaŃiile economice italo-ungare (raport).

iA

- Călătoria lui Imredy şi Kanya în Italia.

- Cuvântarea lui Mussolini la dineul oferit la Palazzo Venezia în
onoarea contelui Teleky şi Csaky.

ste
r

1939

ulu

- Relatări cu privire la discuŃiile purtate de Csaky-Ciano la
Budapesta.

- Vizita la Roma a unei comisii ungare pentru aplicarea acordurilor
culturale italo-ungare.
- presa turcă despre conversaŃiile de la VeneŃia dintre Ciano –
Csaky.

ini

1940

aM

- Legăturile culturale ale Ungariei cu Germania, Italia şi Iugoslavia
(raport).

Ar

hiv

1941

1942

- Notă cu privire la scopul vizitei lui Bardossy la Roma.
VOLUMUL 81
1942 – 1948 (martie)

- Discursurile rostite de Ciano şi Bardossy cu ocazia vizitei lui Ciano
la Budapesta.
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- Detalii protocolare asupra vizitei făcute la Budapesta de contele
Ciano (raport).

rE
xte

- Vizita lui Vitorio Mussolini la Budapesta.

rn

- Telegramă în legătură cu acordarea reciprocă între Ungaria şi Italia
a unei zone libere în portul Fiume şi în Budapesta.

- Vizitele şefului Marelui Stat Major italian, generalul Cavalero, în
Ungaria şi aprecierile revizioniste făcute cu privire la tratatul de la
Trianon.
- Propaganda ungară în Italia prin ziare, publicaŃii periodice,
conferinŃe şi spectacole (raport).

ilo

1943

1943

fac

er

VOLUMUL 82
1943 – 1944 (aprilie)

- Un comentariu italian asupra vizitei lui Kallay la Roma.

iA

- InformaŃiile date de Lectoratul de limbă şi literatură română de la
Universitatea din Bologna cu privire la propaganda revizionistă
ungară.

ulu

- Schimbările politice din Italia văzute din Ungaria (raport).
- Atitudinea Ungariei după capitularea Italiei (raport).
- PoziŃia Ungariei faŃă de Italia (raport).

ste
r

1944

aM

ini

VOLUMUL 83
1938 – 1940

Ar

hiv

1938

1938

RELAłII CU IRAK

- InformaŃii în legătură cu semnarea tratatului de amiciŃie irakoungar.
RELAłII CU IRAN
1938 – 1940

- Textul tratatului de amiciŃie şi arbitraj încheiat între Imperiul Iranian
şi Ungaria.
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rn

e

RELAłII CU JAPONIA
1942 – 1944
- InformaŃii în legătură cu vizita ataşatului militar japonez în nordul
Transilvaniei.

1943

- Telegramă cu privire la constituirea societăŃii „FrăŃia maghiarojaponeză” din Tg. Mureş.

ilo

RELAłII CU IUGOSLAVIA
1930 – 1943

rE
xte

1942

- Recensământul sârbilor din Ungaria.

1940

- Telegramă în legătură cu vizita contelui Csaky la Belgrad.

er

1930

1941

fac

- Încheierea pactului de prietenie eternă între Ungaria şi Iugoslavia.
- Ratificarea pactului de amiciŃie ungaro-iugoslav semnat la Belgrad.

iA

- Bombardarea a cinci oraşe ungare de către aviaŃia iugoslavă.

ulu

Pătrunderea armatei ungare în Iugoslavia.

- Telegramă cu privire la ruperea relaŃiilor diplomatice dintre Mexic şi
Ungaria.
RELAłII CU NORVEGIA
1937 – 1941

aM

ini

1941

ste
r

RELAłII CU MEXIC
1941

Ar

hiv

1938

1934

- Vizita arhiducelui Franz Iosef la Oslo pentru studierea instalaŃiilor
de băi ale Norvegiei.
RELAłII CU OLANDA
1928 – 1941
- Darea de seamă asupra excursiei întreprinse în Ungaria de mai
mulŃi olandezi invitaŃi de regentul Horthy.
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e

RELAłII CU POLONIA
1936 – 1943
- Însemnări privind vizita primului ministru al Poloniei în Ungaria şi
discuŃiile purtate.

1940

- Dizolvarea legaŃiei poloneze din Budapesta de guvernul ungar.

1943

- DemonstraŃii publice în Budapesta menite să afirme amiciŃia
Ungariei pentru Polonia.

- Interviul acordat cu prilejul vizitei în Ungaria a cunoscutului publicist
portughez Jose Ameal cu privire la idealurile paralele pe care se
bazează atât istoria patriei lui cât şi a Ungariei.

fac

1943

er

ilo

RELAłII CU PORTUGALIA
1922 – 1944

rE
xte

1936

iA

VOLUMUL 84
1919 – 1929

ulu

RELAłII CU ROMÂNIA
- ConvenŃia între România şi Ungaria referitoare la schimbul de
registre de impozite financiare.

1925

- Răspunsul reprezentantului României la observaŃiile pe care
comitetul ungar de la Consiliul SocietăŃii NaŃiunilor l-a făcut în
şedinŃa asupra bugetului de stat ungar.

1926

- Presa română despre uniunea personală româno-ungară sub
acceptul regelui Ferdinand cerută de contele Bethlen.

ini

- InformaŃii în legătură cu incidentele de frontieră dintre unguri şi
români.

aM

1927

ste
r

1920

- Chestiunea reparaŃiilor Ungariei în discuŃia Comisiei pentru
afacerile străine.
- DiscuŃii în Camera ungară asupra situaŃiei minorităŃilor ungare.

Ar

hiv

1929
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1930

rn

e

VOLUMUL 85
1930 – 1936
- Lista convenŃiilor şi acordurilor cu Ungaria.

1931

rE
xte

- Ultimul stadiu al relaŃiilor româno-ungare (buletin MAE).

- Telegrame în legătură cu vizita principelui Nicolae la Budapesta.
- Articole din ziarele ungare despre vizita contelui Bethlen la
Timişoara.
- Interviul dat de Titulescu ziarelor din Bucureşti despre relaŃiile
dintre România şi Ungaria.

1934

- Raportul Consiliului economic privind importul în România de cărŃi
şi reviste ungare în decursul anilor 1926 – 1934.

1935

- Articole din ziarele ungureşti despre tratamentul minorităŃilor
ungare în România.

fac

er

ilo

1933

iA

- Hartă ungară reprezentând Ńinuturile răpite prin tratatul de la
Trianon răspândită în Transilvania.
- Rapoarte cu privire la politica ungară faŃă de România.

1939

- Efectele declaraŃiei britanice de garanŃie asupra politicii adoptate de
către România faŃă de ungurii din Transilvania.

ulu

1936

ste
r

- Presa ungară despre relaŃiile româno-ungare.
- DeclaraŃiile primului ministru Teleky cu privire la relaŃiile cu
Iugoslavia, România şi Cehoslovacia.

aM

ini

- Telegrame, note şi rapoarte cu privire la relaŃiile româno-ungare.

Ar

hiv

1939

VOLUMUL 88
1939 (mai – decembrie)

- Articolul de fond din ziarul „Pester Lloyd” în care contele Csaky
propune încheierea unui tratat minoritar româno-ungar.
- Expozeul lui Grigore Gafencu în legătură cu problema minorităŃilor
din România.
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e

- Referatul lui Tilea în legătură cu demersul ungar făcut la Foreign
Office cu privire la tratamentul aplicat de guvernul român minorităŃilor
maghiare.

rE
xte

- Aide-Mémoire-ul Marii Britanii în legătură cu conflictul politic
ungaro-român.
- Expozeul lui Csaky în parlamentul ungar cu privire la relaŃiile ce
trebuie stabilite între Ungaria şi România.
- Ratificarea acordului româno-ungar privitor la FundaŃia Gojdu.

- Telegrame, note, rapoarte în legătură cu campania de presă
ungară îndreptată contra României în urma conferinŃei de la Belgrad.

fac

1940

er

ilo

VOLUMUL 89
1940 (ianuarie – iulie)

- Atitudinea de discriminare şi netolerantă a guvernului ungar faŃă de
minoritatea românească din Ungaria (raport).

iA

- Lista chestiunilor financiare şi economice pendite între România şi
Ungaria.

ulu

- InformaŃii confidenŃiale obŃinute la Budapesta asupra motivelor de
ordin politic care au determinat elaborarea notei ungare pentru
constituirea unei forŃe de poliŃie internaŃională pe Dunăre.

ste
r

- InformaŃii în legătură cu pregătirile militare ungare.

VOLUMUL 90
1940 (august – decembrie)

aM

ini

- Răspunsul regelui Carol II la scrisoarea lui Hitler în legătură cu
revendicările teritoriale ungare.

Ar

hiv

1940

- Aide-Memoire-urile guvernului ungar remise României prin care
cere stabilirea de negocieri între cele două Ńări.
- Presa română despre deschiderea conferinŃei româno-ungare de la
Turnu-Severin.
- Memorandumul în legătură cu negocierile care au dus la Dictatul de
la Viena (limba germană).
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rn

e

- Broşura intitulată „Nu este milă, iertare”, apărută la Budapesta,
arată spiritul în care sunt crescuŃi premilitarii unguri „levente” şi
actele de teroare pe care urmează să le comită contra românilor.

rE
xte

- Nota informativă în legătură cu atrocităŃile săvârşite în nordul
Transilvaniei.
- InformaŃii despre şedinŃa Camerei DeputaŃilor unguri în legătură cu
proiectul de lege privitor la alipirea provinciilor ardelene şi răsăritene
de sub stăpânirea românească la Ungaria.

ilo

- Extras din lucrarea Marelui Stat Major intitulată Propaganda
maghiară, obiectivele şi manifestările ei înainte şi după arbitrajul de
la Viena.

fac

er

- InformaŃii de presă în legătură cu constituirea asociaŃiei „Pro
Transilvania” care îşi propune ca scop „dezrobirea românilor din
Ardealul robit”.

iA

VOLUMUL 91
1940 – 1944

ulu

- Calomnii la adresa românilor din Ardeal, apărute în presa ungară.

ste
r

VOLUMUL 92
1940 – 1944

- Articole din presa ungară conŃinând mistificări la adresa României.

VOLUMUL 93
1941 (ianuarie – august)

aM

ini

- Articole din presa străină despre Transilvania, favorabile României.

Ar

hiv

1941

- Telegrame în legătură cu propaganda revizionistă ungară în nordul
Transilvaniei.
- Note despre situaŃia politică din nordul Transilvaniei.
- Propaganda revizionistă şi de defăimare împotriva României dusă
de Ungaria.
- Măsurile de maghiarizare a satelor româneşti din nordul
Transilvaniei.
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e

- Repatrierea ceangăilor şi propaganda antiromânească desfăşurată
sub acest pretext.

rE
xte

rn

- Atacuri ungureşti îndreptate împotriva României după sentinŃa
arbitrajului de la Viena. ManifestaŃii iredentiste, insulte, calomnii,
provocări etc. (raport).
- Cântece ungureşti cu conŃinut ofensator la adresa României.

- Activitatea şi părerile comisiei militare mixte germano-italiană de la
Cluj.

ilo

- Aide-Memoire-ul privind violările dispoziŃiilor sentinŃei de la Viena
comise de autorităŃile ungare.

1941

fac

er

VOLUMUL 94
1941 (septembrie – decembrie)

- InformaŃii în legătură cu concentrările de trupe ungare la graniŃa
românească.

iA

- Manifeste apărute la Cluj care instigă la violenŃă contra românilor.

ulu

- SituaŃia politică a românilor din nordul Transilvaniei.
- Relatări în legătură cu procesul de deznaŃionalizare a elementului
românesc din nordul Transilvaniei.

ste
r

- Oprimarea economică a românilor din nordul Transilvaniei.
- SituaŃia cooperativelor româneşti din nordul Transilvaniei.

ini

- SituaŃia şcolilor româneşti din nordul Transilvaniei.
- Cântece ostăşeşti ungare injurioase la adresa României.

aM

- Noile metode folosite de unguri pentru alungarea românilor din
nordul Transilvaniei (note).

Ar

hiv

- Relatări în legătură cu efectele acordului cultural ungaro-român.

1942

VOLUMUL 95
1942 (iunie – iulie)
- Raport sintetic asupra situaŃiei politice şi economice, internă şi
externă a Ungariei.
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e

- Raport asupra situaŃiei materiale a populaŃiei româneşti din nordul
Transilvaniei.

rn

- InformaŃii în legătură cu înfiinŃarea la Budapesta a unui serviciu de
propagandă secretă condusă de militari (raport).

rE
xte

- Referat asupra situaŃiei băncilor româneşti din nordul Transilvaniei.
Centrala institutelor de credit din Ungaria.
- Reportaje asupra vizitei lui Kallay în nordul Transilvaniei.

- Note, telegrame, rapoarte asupra propagandei revizioniste ungare.

- Aide-Memoire-ul ungar de răspuns la nota guvernului român în
legătură cu abuzurile şi discriminările săvârşite de diferite autorităŃi
locale ungare în distribuirea alimentelor pentru populaŃia română.

fac

1942

er

ilo

VOLUMUL 96
1942 (iulie – decembrie)

iA

- Note cuprinzând informaŃii în legătură cu activitatea spionajului
ungar în România.

ulu

- Atacuri contra României şi manifestări revizioniste ungare (raport).

ste
r

- Studiul lui Seton Watson intitulat „Transilvania”, citit la conferinŃa
SocietăŃii Leplay de la Oxford.
VOLUMUL 97
1943 (ianuarie – iunie)

- InformaŃii în legătură cu procesele politice intentate românilor din
nordul Transilvaniei.

ini

1943

aM

- Referat asupra situaŃiei juridice şi economice a asociaŃiilor şi
fundaŃiilor româneşti din nordul Transilvaniei.

Ar

hiv

- „Gazeta Transilvaniei” publică numărul refugiaŃilor ardeleni după
an, sex, vârstă, profesie şi după judeŃul din care s-au refugiat.
- Priviri generale asupra evoluŃiei economice a Transilvaniei.
- Lista lucrurilor cuprinse în programul de activitate al Comisiei a IV-a
pentru Transilvania de pe lângă Ministerul Afacerilor Străine.
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- InformaŃii asupra manifestărilor cu caracter revizionist apărute în
presa ungară în cursul lunii februarie (raport).

rn

- Cazuri de abuzuri săvârşite de unguri contra populaŃiei române din
nordul Transilvaniei în cursul lunilor aprilie şi mai.

VOLUMUL 98
1943 (iulie – decembrie)

ilo

- Referat asupra ordonanŃei nr. 3710/1943 a Consiliului de Miniştri
ungar cu privire la anularea reformei agrare române.

er

1943

rE
xte

- Extrase din principalele articole cu caracter revizionist sau polemic
la adresa României, apărute în ziarele ungare (raport).

fac

- InformaŃii cu privire la dorinŃa Ungariei de a se lua măsuri pentru
ameliorarea situaŃiei învăŃământului românesc din Nordul
Transilvaniei în schimbul unor concesiuni ale autorităŃilor române
faŃă de şcolile confesionale maghiare din România.

iA

- Rapoarte privind situaŃia românilor din Nordul Transilvaniei şi
acŃiunea revizionistă ungară.

- Notă informativă asupra capacităŃii Ungariei de a ataca România în
primăvara anului 1944.

ste
r

1944

ulu

VOLUMUL 99
1944

ini

- Propunerea legaŃiei Ungariei cu privire la un angajament pentru
reglementarea reciprocă a situaŃiei meseriaşilor români din nordul
Transilvaniei şi a meseriaşilor maghiari din Transilvania de Sud.

Ar

hiv

aM

- Starea de război între România şi Ungaria.
VOLUMUL 100
1940 – 1941

- RezoluŃiile lui I. Antonescu privind relaŃiile româno-ungare în
perioada septembrie 1940 – iunie 1941.
VOLUMUL 101
1941 – 1942
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e

- InformaŃii în legătură cu transferul valutar făcut de legaŃia ungară.

ilo

VOLUMUL 104
RELAłII CU SLOVACIA
1939 – 1941

rE
xte

- Politica de duplicitate a Ungariei.

rn

VOLUMUL 102 – 103
1940 – 1944

- InformaŃii în legătură cu negocierile duse de guvernul ungar la
Berlin pentru anexarea unor Ńinuturi slovace la răsărit de râul Vag.

1940

- Articolul din ziarul „Slovak” care atacă campania revizionistă a
Ungariei îndreptată împotriva Slovaciei.

fac

er

1939

iA

- Atitudinea Slovaciei faŃă de legislaŃia minoritară votată de
parlamentul ungar.
- ConvenŃia minoritară încheiată între Ungaria şi Slovacia.
- Aranjamentul ungaro-slovac cu privire la reforma agrară săvârşită
de Ungaria.

ulu

1941

VOLUMUL 105
1942 – 1944

- InformaŃii în legătură cu programul activităŃii partidului slovac din
Ungaria.

aM

1942

ini

ste
r

- Referat asupra convenŃiei încheiate între Ungaria şi Slovacia
privitoare la dobândirea cetăŃeniei cu considerare la situaŃia
optanŃilor, a expulzanŃilor şi a refugiaŃilor români.

Ar

hiv

- Telegramă cu privire la încheierea convenŃiei de extrădare slovacoungară.
- Date cu privire la atacurile de presă slovace dezlănŃuite împotriva
Ungariei cu ocazia discursului ministrului propagandei ungar contra
integrităŃii teritoriului slovac.
- Încheierea unui acord privitor la asigurările sociale între Slovacia şi
Ungaria.
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- OrdonanŃa cu caracter anti-ungar a ministrului de interne slovac
care dispune înlăturarea tuturor statuetelor, icoanelor sau inscripŃiilor
contrare spiritului slovac sau amintind timpuri de subjugare
naŃională.

rn

e

1943

rE
xte

- Manifestări ale organizaŃiilor patriotice şi a factorilor oficiali slovaci,
contra hotărârilor arbitrajului din 2 noiembrie 1938 de la Belvedere.
- Principiul retorsiunii aplicat de către slovaci minorităŃii ungare.
- Rapoarte privind relaŃiile slovaco-ungare.

er

ilo

VOLUMUL 106
RELAłII CU SPANIA
1929 – 1943

- Articol din „Universul” despre tratatul de amiciŃie ungaro-spaniol.

1942

- AcŃiunea propagandei ungare în peninsula iberică (raport).

1943

- Articole din presa spaniolă închinate Ungariei.

iA

fac

1929

ulu

- Propaganda ungară în Spania şi contra propagandei noastre
(raport).

ste
r

VOLUMUL 107
RELAłII CU STATELE UNITE
1936 – 1943

- Raport asupra propagandei ungare în Statele Unite.

1942

- DeclaraŃia de război a Statelor Unite împotriva Ungariei.

aM

ini

1941

RELAłII CU SUEDIA
1930 – 1943

- Propaganda ungară în învăŃământul superior suedez (raport).

1943

- Telegramă cu privire la expoziŃia de artă ungară deschisă la
Stockholm.

Ar

hiv

1930

RELAłII CU TURCIA
1936 – 1943
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- Întemeierea societăŃii culturale turce din Budapesta (raport).

1944

- Rapoarte şi telegrame în legătură cu relaŃiile dintre Ungaria şi
Turcia.

1943

rE
xte

RELAłII CU URUGUAY
1943

rn

e

1943

- Ruperea relaŃiilor diplomatice dintre Uruguay şi Ungaria.

ilo

RELAłII CU U.R.S.S.
1932 – 1944

- Telegramă cu privire la tratativele de la Budapesta pentru
încheierea unei convenŃii comerciale între URSS şi Ungaria.

1940

- Telegramă în legătură cu semnarea la Moscova a unui tratat de
comerŃ şi navigaŃie, precum şi o convenŃie de plăŃi cu URSS.

1941

- Ruperea relaŃiilor diplomatice dintre Ungaria şi URSS.

fac

er

1932

iA

- Starea de război între Ungaria şi URSS.

ulu

RELAłII CU VATICAN
1932 - 1943

- Comentariile presei italiene despre audienŃa la Papă a regentului
Horthy.

1943

- Rapoarte în legătură cu vizitele cu caracter politic întreprinse de
oameni politici unguri la Vatican.

ste
r

1936

aM

ini

VOLUMUL 108
POLITICA FAłĂ DE NAłIUNILE UNITE
1940 – 1942

Ar

hiv

- Atacurile de presă îndreptate contra anglo-saxonilor apărute în
presa ungară din Budapesta.
VOLUMUL 109
STUDII CU PRIVIRE LA TRANSILVANIA
- Iredentismul în şcolile din Ungaria, memoriu întocmit de Z.
Pâclişanu, 1932 (34 pagini).
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- SituaŃii statistice în legătură cu Ardealul de Nord.

rn

e

- Studiul privind situaŃia din Ardeal de la bătălia de la Mohacs (limba
germană, pag. 19).

rE
xte

- GeneralităŃi cu privire la situaŃia politică, economică şi socială din
Ardealul de Nord, 23 pag.
- Studiu asupra judeŃului Satu-Mare din punct de vedere geografic,
economic şi statistic, 4 pagini.
- Notă asupra cărŃii Dr. Fall Ende Lajunk Erdelyhaz, Budapesta
1940.

er

ilo

- Necesitatea unui criteriu propriu transilvănean pentru cercetarea
trecutului acestei Ńări, 30 pagini.

fac

- Pământ transilvănean, parte integrantă a teritoriului etnic
românesc, 14 pagini.
- Ortodoxia ca funcŃie europeană, 5 pagini.

iA

- Comentarii asupra lucrării Imaginea nobilei naŃiuni secuieşti de
Rugonfalvi Kiss Istvan, Budapesta 1940.

ulu

- Reforma agrară în Transilvania, 8 pagini.
- Românii din Rusia Subcarpatică, 8 pagini.

ste
r

- Bisericile din Transilvania, 26 pagini.
- Ungaria contemporană, 16 pagini.
- SituaŃia geografică şi politică a Transilvaniei, 104 pagini.

ini

- Transilvania – o problemă de bază, de Seton Watson, Oxford, 32
pagini.

aM

- Articole privind România în „Nouvelle Revue de Hongrie”,
Budapesta.

Ar

hiv

- Studiu documentar asupra atrocităŃilor comise de unguri faŃă de
populaŃia română din Ardeal în perioada 1940 – 1945.

59/78

NESECRET

e

MATERIALE DIN ALTE FONDURI REFERITOARE LA UNGARIA,
LA RELAłIILE ACESTEIA CU ROMÂNIA ŞI CU ALTE STATE

rE
xte

rn

DOCUMENTE REFERITOARE LA STABILIREA RELAłIILOR DIPLOMATICE
ÎNTRE ROMÂNIA ŞI UNGARIA: ÎNFIINłĂRI ŞI DESFIINłĂRI DE
OFICII DIPLOMATICE ŞI CONSULARE
ÎnfiinŃări şi desfiinŃări de oficii diplomatice
ale României în Ungaria şi ale Ungariei în România

ilo

Cu privire la declaraŃia de război a României contra Austro-Ungariei
şi la reluarea relaŃiilor diplomatice cu Ungaria, vezi 71/1914, E.2, vol.
45.

fac

er

- ÎnfiinŃarea legaŃiei române de la Budapesta şi numirea lui
Traian Stârcea trimis extraordinar şi ministru plenipotenŃiar 77/1920 s.63
al României în Ungaria, 1 octombrie 1920. (prezentarea
scrisorilor de acreditare la 4 martie 1921)
- Numirea unui reprezentant al guvernului naŃional ungar pe 28/Repr. M.1
lângă guvernul român în decembrie 1918

iA

- ÎnfiinŃarea legaŃiei ungare la Bucureşti, 1921

71/1914 E.2, vol.45, p.1

ulu

- Ruperea relaŃiilor diplomatice dintre România şi Ungaria la 71/1939 E.9, Bibl. 310
31 august 1944

ste
r

- DeclaraŃia de război a României contra Ungariei, 8 71/1939 E.9, Bibl. 310
septembrie 1944
- Reprezentarea intereselor României în Ungaria de către 71/1939 E.9.2.a., Bibl. 310
Suedia

aM

ini

- ÎnfiinŃarea unui birou militar român la Budapesta însărcinat
cu preluarea intereselor române în Ungaria. Trierea şi
repatrierea românilor deportaŃi de autorităŃile ungare din 71/1939 E.9.2.a, Bibl. 310
nordul Transilvaniei şi preluarea localului legaŃiei (iunie
1945)

hiv

- Cu privire la ridicarea legaŃiilor română din Budapesta şi 220/Ungaria 5
ungară din Bucureşti la rangul de ambasadă, vezi….
ÎnfiinŃări şi desfiinŃări de consulate
ale României în Ungaria

Ar

- ÎnfiinŃarea consulatului general român la Budapesta în 82/1879 Pach. 23
anul 1879
82/1880 Pach. 23
77/1879 V. 19
77/1878 F. 9
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al

României

la 82/1921 B.10. Pach.1

e

general

- ÎnfiinŃarea unui consulat de carieră român la Cluj în 1940

rn

- ReînfiinŃarea consulatului
Budapesta în anul 1921

82/1940 C.1. Pach. 1

rE
xte

- ÎnfiinŃarea unui consulat de carieră la Oradea Mare în 82/1940 C.1. Pach.1
1940
ÎnfiinŃări şi desfiinŃări de consulate ungare
în România (1921 – 1940)

28/Repr. S.1

ilo

- ÎnfiinŃarea unui consulat general ungar la Bucureşti, 1921

er

- ÎnfiinŃarea la Cluj a unui birou ungar pentru paşapoarte în 1/General U.1
vederea repatrierii supuşilor unguri din România, 1921

fac

- ÎnfiinŃarea unui consulat ungar la Timişoara în anul 1930

1/General U.2

iA

- ÎnfiinŃarea la Bucureşti a unui oficiu ungar de comerŃ 1/General U.4
exterior, 1933
- ÎnfiinŃarea unui consulat ungar la Cluj în anul 1935

1/General U.3

- ÎnfiinŃarea unui consulat ungar la Arad în anul 1940

1/General U.7

ste
r

ulu

- ÎnfiinŃarea unei agenŃii consulare ungare la GalaŃi cu 1/General U.6
atribuŃia exclusivă în materie de navigaŃie

1/General U.7

- ÎnfiinŃarea unui viceconsulat ungar la Braşov în anul 1940

ini

MATERIALE DOCUMENTARE DIN FONDUL 71/1914 E.2
REFERITOARE LA UNGARIA, LA RELAłIILE ACESTEIA CU
ROMÂNIA ŞI CU ALTE STATE

aM

- Cu privire la starea de război dintre România şi AustroUngaria şi la protejarea mărfurilor române în Ungaria de 71/1914 E.2, vol. 45 şi 46
către ElveŃia, vezi…

hiv

- Plecarea misiunii diplomatice române şi a coloniei române 71/1914 E.2, vol. 52 - 53
din Austro-Ungaria după declaraŃia de război a României

Ar

- Cu privire la acŃiunea armatei române contra revoluŃiei
proletare din Ungaria din 1919, ocupaŃia trupelor române în
Ungaria şi corespondenŃa guvernului român la ConferinŃa 71/1914 E.2, vol. 151–171
Păcii de la Paris pentru retragerea armatei române din
Ungaria, vezi….
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e

- Articole din presa egipteană referitoare la acŃiunea 71/1914 E.2, vol. 31
armatelor române contra lui Bela Kun (august 1919)

rE
xte

rn

- Articole din presa norvegiană din perioada 1919 – 1920 cu 71/1914 E.2, vol. 35
privire la România şi la relaŃiile româno – ungare
DOSARE SPECIALE CONSTITUITE ÎN PERIOADA
1920 – 1944 REFERITOARE LA UNGARIA, LA RELAłIILE
CU ROMÂNIA ŞI CU ALTE STATE

ilo

- Telegrame, rapoarte şi extrase din presă cuprinzând
perioada 1920 – 1925 referitoare la încercarea de 71/1921 U.1
restaurare a monarhiei în Ungaria (documente cuprinse în 4
volume)

er

- Documente referitoare la revizuirea procesului ungurilor 72/1921 U.2
arestaŃi la Apatfalva la 23 iunie 1919

iA

fac

- Dosar special conŃinând telegrame, rapoarte şi extrase din
presă referitoare la protocolul de la VeneŃia din 13
octombrie 1921 dintre Austria şi Ungaria cu privire la 71/1921 U.3
predarea către Austria a regiunii Burgenland-ului. Vezi şi
plebiscitul din regiunea oraşului Sopron.

ulu

- Dosar special conŃinând materiale referitoare la zvonurile
apărute în presa străină despre uniunea personală a 71/1921 U.4
Ungariei cu România şi despre candidatura prinŃului Nicolae
la tronul Ungariei

ini

ste
r

- Dosar special conŃinând telegrame şi rapoarte de la
legaŃiile române din Budapesta, Praga, Berlin şi Sofia
referitoare la tratativele sovieto-ungare de la Berlin din 71/1922 U.5
februarie 1923 cu privire la relaŃiile economice şi politice
dintre cele două Ńări

aM

- Dosar special conŃinând documente referitoare la
incidentul dintre Ungaria şi Iugoslavia de pe urma expulzării 71/1922 U.6
din Ungaria a unor cetăŃeni iugoslavi în 1922

hiv

- Dosar special conŃinând documente referitoare la
încheierea unui acord comercial între Ungaria şi 71/1922 U.7
Cehoslovacia în anul 1922

Ar

- Dosar special conŃinând telegrame, rapoarte şi extrase din
presă referitoare la incursiunile armatelor ungare pe 71/1923 U.9
teritoriul României în 1923.
- Dosar special conŃinând documente referitoare la 71/1923 U.10
apropierea Ungariei de Italia fascistă

62/78

NESECRET

rn

e

- Telegrame, rapoarte şi extrase din presă referitoare la
tentativa de restaurare a monarhiei în Ungaria în perioada 71/1925 U.1
1925 – 1926

rE
xte

- Dosar special conŃinând documente referitoare la 71/1926 U.8
falsificarea de bancnote româneşti în Ungaria

- Dosar special conŃinând telegrame, rapoarte şi extrase din
presă referitoare la descoperirea la 1 ianuarie 1928, în gara
Gothard de la frontiera austro-ungară, a unui transport de 71/1928 U.9
arme destinat Ungariei, la protestul iniŃiat de România la
Societatea NaŃiunilor

ilo

- Documente referitoare la tratatul de conciliere şi arbitraj 71/1929 B.12
dintre Ungaria şi Bulgaria din 1929

fac

er

- Dosar special conŃinând documente referitoare la
problema restaurării dominaŃiei habsburgice în Ungaria în 71/1930 U.1
perioada 1930

ulu

iA

- Dosar special conŃinând telegrame şi rapoarte de la
legaŃiile din Budapesta, Sofia, Atena, Ankara şi Belgia, în
perioada 1930 – 1939, referitoare la intenŃia guvernului 71/1930 U.2
maghiar de a constitui o patriarhie ortodoxă în Ungaria.
AcŃiunea guvernului român pe lângă statele interesate de a
împiedica înfăptuirea intenŃiei ungare
- Documente referitoare la transportul clandestin de arme 71/1933 A.7 şi
71/1934 U.4
italiene spre Ungaria, în anul 1933

ste
r

- Dosar special conŃinând materiale referitoare la congresul
ungro-fin Ńinut în 1934 în Finlanda între Ungaria, Finlanda şi 71/1934 F.5
Estonia

ini

- Dosar special conŃinând materiale referitoare la vizita la
Roma a preşedinŃilor de Consiliu ai Austriei şi Ungariei şi la 71/1934 J.5
acordul de colaborare economică italo-austro-ungar

aM

- Telegrame, rapoarte şi extrase din presă referitoare la
problema restaurării habsburgice în Austria şi Ungaria în 71/1935 U.1
anul 1935.

Ar

hiv

- Dosar special conŃinând materiale referitoare la vizita la
Berlin a primului ministru ungar Gömbös şi la negocierile 71/1935 U.2
militare şi politice dintre Germania, Ungaria şi Polonia din
anul 1935
- Telegrame, rapoarte şi extrase din presă referitoare la
ridicarea la Budapesta a unei statui a generalului american 71/1935 U.3
Banholetz, membru în Comisia interaliată din Ungaria în
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e

timpul ocupaŃiei române şi la acŃiunea României de a
împiedica ridicarea acestei statui

rE
xte

rn

- Dosar special cu privire la crearea la Budapesta a unui
„institut minoritar” pentru studierea situaŃiei teritoriilor 71/1935 U.4
dezlipite de Ungaria prin tratatul de la Trianon

- Dosar special conŃinând documente referitoare la
inaugurarea la Budapesta a unui monument cu prilejul
sărbătoririi a 250 de ani de la recucerirea Budei de sub 71/1936 U.5
dominaŃia turcă. Problema participării statelor Micii
ÎnŃelegeri la această sărbătoare

er

ilo

- Dosar special conŃinând documente referitoare la vizita
regentului Horthy în Austria şi Germania în septembrie 1936 71/1936 U.6
şi întrevederea cu cancelarul Austriei şi cu Hitler

fac

- Dosar special cu privire la redeschiderea problemei 71/1936 U.7
regiunii Bunderlandului între Austria şi Ungaria în anul 1936

iA

- Dosar special conŃinând documente referitoare la perioada
1935 – 1939, despre o eventuală apropiere a Ungariei de 71/1937 U.8
Mica ÎnŃelegere (documente cuprinse în circa 9 volume)

ulu

- Cu privire la acordurile preliminare de la Bled privind
recunoaşterea de către statele Micii ÎnŃelegeri a dreptului de 71/1938 U.8
înarmare al Ungariei, vezi…

ste
r

- Dosar special conŃinând materiale referitoare la vizita lui 71/1938 U. 10
Horthy în Polonia între 5 şi 9 februarie 1938.
- Cu privire la revendicările teritoriale ale Ungariei faŃă de 71/1938 C.7
Cehoslovacia, vezi…

ini

- Cu privire la ocupaŃia Rusiei Subcarpatice de către 71/1939 U.11
Ungaria, vezi…

aM

- Dosar special cu privire la tratatul de amiciŃie ungaro- 71/1940 J.1
iugoslav din 1940

hiv

- Dosar special conŃinând documente referitoare la
redeschiderea problemei instaurării monarhiei în Ungaria în 71/1940 U.1
anul 1940

Ar

- Dosar special cu privire la intenŃiile guvernului ungar de a
acorda autonomie Rusiei Subcarpatice, teritoriu ocupat de 71/1940 U.2
trupele ungare
- Dosar special conŃinând documente datând din 1940 până
în 1943 referitoare la sondările ungare pe lângă România, 71/1940 U.3
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rn

e

CroaŃia şi Slovacia de a se oferi tronul Ungariei unuia din
regii: României sau CroaŃiei în scopul creerii unei uniuni
personale a Ungariei cu una din aceste Ńări.

rE
xte

- Dosar special cu privire la acordul italo-ungar prin care
cele două state îşi acordă reciproc zone libere în portul 71/1940 U.4
Fiume şi Budapesta

DOCUMENTE DIN FONDUL 71/1939 E.9
CU PRIVIRE LA POZIłIA UNGARIEI FAłĂ DE CEL
DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL, LA RELAłIILE
ACESTEIA CU ROMÂNIA ŞI CU ALTE STATE ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ

- Regimul refugiaŃilor polonezi în Ungaria

er

ilo

- Cu privire la poziŃia Ungariei faŃă de atacul Germaniei 71/1939 E.9, Bibl. 53
contra Poloniei, vezi…
71/1939 E.9, Bibl. 70

fac

- Trimiterea de trupe ungare pentru menŃinerea dominaŃiei 71/1939 E. 9, Bibl. 9
germane în aşa-zisul protectorat al Bosniei şi Moraviei
71/1939 E.9, Bibl. 42

iA

- Cu privire la relaŃiile dintre Ungaria şi Slovacia, vezi…

ulu

- Cu privire la situaŃia din Ungaria şi la politica de duplicitate 71/1939 E.9, Bibl. 53-55
a acesteia în perioada 1939 – 1944, vezi…

ste
r

- Documente referitoare la intervenŃia Ungariei în Iugoslavia 71/1939 E.9, Bibl. 55 şi
şi la atrocităŃile comise de trupele hortiste în teritoriile 272
iugoslave ocupate, 1941 – 1944
- Cu privire la ConferinŃa româno-ungară de la Turnu- 71/1939 E.9, Bibl. 212 –
Severin din iulie 1940 şi la Dictatul de la Viena din august 222
1940 vezi…

ini

- Propaganda ungară contra României în perioada 1940 – 71/1939 E.9, Bibl. 196
1944

aM

- Documente din perioada 1941 – 1944 cu privire la
participarea Ungariei hortiste alături de Germania la 71/1939 E.9, Bibl. 20
Războiul antisovietic

hiv

- Activitatea Ungariei în vederea păcii, 1941 – 1944

71/1939 E.9, Bibl. 140
E.9,

Bibl.

Ar

- Ocuparea Ungariei de către trupele germane în aprilie 71/1939
1944
Ungaria

- Cu privire la starea de război dintre Ungaria şi România şi
la eliberarea Ungariei de către trupele sovietice şi române, 71/1939 E. 9. XX
vezi…
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55,

e

- Constituirea guvernului naŃional maghiar provizoriu de la 71/1939 E.9, Bibl. 159
DebreŃin din 22 decembrie 1944

rE
xte

rn

- Semnarea armistiŃiului dintre România şi NaŃiunile Unite;
cererea României de a participa la semnarea armistiŃiului cu 71/1939 E.9, Bibl. 159
Ungaria
- Cu privire la situaŃia economică şi politică din Ungaria
după eliberarea ei de către trupele sovietice şi române, 71/1939 E.9, Bibl. 154
vezi…

ilo

- RelaŃiile ceho-ungare şi semnarea ConvenŃiei din 27
februarie 1946 pentru schimbul de populaŃie dintre cele 71/1939 E.9, Bibl. 147
două Ńări

er

- Documente referitoare la încheierea Tratatului de pace cu
Ungaria; delegaŃia ungară la ConferinŃa Păcii; revendicările 71/1939 E.9, Bibl. 191
Ungariei şi poziŃia acesteia faŃă de condiŃiile puse în tratat

fac

- Cu privire la exportul mărfurilor româneşti în Ungaria 41/1900 – 1943, Pach. 26
în perioada 1900 – 1943, vezi

iA

- Cu privire la importul de mărfuri din Ungaria în 41/1895 – 1940, Pach. 24
România, vezi…

ulu

- Referitor la relaŃiile economice, de stat şi particulare Arh. Ministerului Economiei
dintre România şi Ungaria în perioada 1924 – 1943, NaŃionale, Pach. 203-226
vezi…

ste
r

- Cu privire la propaganda română în Ungaria în Arh. Ministerului Propaganperioada 1940 – 1943, vezi…
dei NaŃionale, Pach. 105108

ini

TRATATE, CONVENłII ŞI ACORDURI ÎNCHEIATE ÎNTRE ROMÂNIA
ŞI UNGARIA, ÎN PERIOADA 1920 – 1944

aM

- Semnarea, ratificarea şi publicarea Tratatului încheiat la
Trianon (semnat 4 iunie 1920, ratificat la Paris la 26 iunie 9/Conv. U.1
1921, România depus ratificarea, Paris, 4 septembrie 1940
M. Of. nr. 136 din 21 septembrie 1920

hiv

- Tratativele de la Bucureşti din 1924 şi Budapesta 1927
pentru rezolvarea chestiunilor decurgând din Tratatul de la 9/Conv. U.1, Tratative
Trianon şi rămase în suspensie

Ar

- Acordul cu Ungaria pentru restituirea arhivelor (semnat la
Bucureşti, 16 aprilie 1924, ratificat la Budapesta în 3 9/Conv. U.3, Art. 77 Acord
decembrie 1924, M. Of. nr. 279 din 19 decembrie 1924)
- Cereri şi restituiri de arhive, registre, planuri, documente 9/Conv. U.1.3, Schimb.
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rn

e

etc., conform articolului acordului semnat
- Clauze militare, navale şi aeriene. Efectivele armatei
ungare, recrutare, stabilimente militare, armament, muniŃii. 9/Conv. U.1.5.
Comisia interaliată, de control în Ungaria

rE
xte

- Prizonieri de război şi morminte. Restituirea de către statul
român a sumelor avansate de către statul ungar cu ocazia 9/Conv. U.1.6
repatrierii unor prizonieri de război
- Chestiunea ReparaŃiilor şi Restituirilor datorate de Ungaria

9/Conv. U.18

ilo

- Acordul forŃelor româno-ungare relativ la lichidarea
restituirilor ungare (semnat la 14 aprilie 1925, M.Of. 122 din 9/Conv. U.1.8, Forfeu
6.06 1930)

er

- Restituirea colecŃiei de obiecte de artă, cunoscute sub
numele de „ColecŃia Ipolyi”, ridicată de către guvernul ungar 9/Conv. U.1.8, Art. 176
din muzeul de la Oradea şi transportată la Budapesta

fac

- Restituirea obiectelor sau documentelor cu caracter 9/Conv. U.1.9, Art. 180
artistic, arheologic, ştiinŃific şi istoric
9/Conv. U.1.9

iA

- Clauze financiare

ulu

- Controlul financiar în Ungaria. Negocierile de la Geneva
privind refacerea financiară şi economică a Ungariei. 9/Conv. U.1.9, Art. 180
Împrumutul acordat Ungariei

ste
r

- Decomptul cu Ungaria. Chestiunea rechiziŃiilor făcute de
armatele române în timpul ocupaŃiei Ungariei, vezi şi dos. 9/Conv. U. 1.9, Art. 180
71/1914 E.2, Ocuparea Ungariei
- Decomptul cu Ungaria. Chestiunea rechiziŃiilor făcute de 9/Conv. U.1.9, Art. 181
armatele române în timpul ocupaŃiei Ungariei

aM

ini

- Repartizarea datoriei publice ungare, negarantată,
reprezentată prin titluri, astfel cum era constituită la 28 iulie 9/Conv. U1.9, Art. 186
1914. Lichidarea titlurilor de rentă ungară

hiv

- Împrumutul de 3% contractat de statul ungar în 1895
pentru rambursarea costului lucrărilor de regularizare a
Dunării la PorŃile de Fier. Acordurile semnate la Paris 1927, 9/Conv. U.1.9., Art. 186
Haga 1930, eventual la acordul din 1927 semnat la Paris, PorŃile de Fier
16.11.1932

Ar

- Pagubele cauzate în teritoriile cedate de armatele de
ocupaŃie austro-ungare. Cererile de despăgubire ale 9/Conv. U.1.9, Art. 188
supuşilor români contra statului ungar (vezi 71/1914 E.2,
OcupaŃia inamică 23)

67/78

NESECRET

e

- Evaluarea bunurilor cedate de Ungaria şi aflate în 9/Conv. U.1.9, Art. 191
stăpânirea statului român.

rn

- Dreptul de proprietate al statului român asupra Palatului 9/Conv. U.1.9., Art. 191,
Transilvaniei de la Viena
Palat Transilvania

rE
xte

- Drepturile şi interesele supuşilor unguri în întreprinderile 9/Conv. U.1.9, Art. 194
de utilitate publică din teritoriile transferate

ilo

- ConvenŃiile semnate de România cu Austria, Ungaria,
Polonia, Regatul Sârbo-Croat-Sloven şi Cehoslovacia 9/Conv. U.1.9, Art. 198,
privind Casa de Economie Poştală din Budapesta (semnate Casa Poştală
la Budapesta la 7.09.1922, M.Of. 57 din 10.03. şi 104 din
7.05.1931

fac

er

- Tratativele cu Cehoslovacia privind chestiunile pendinte.
Semnarea şi ratificarea a 13 convenŃii şi aranjamente în 9/Conv. U.1.9, Art. 198,
1930 şi iunie 1934 (dosare speciale pentru fiecare Cehoslovacia
convenŃie)

iA

- Negocieri în vederea încheierii unui aranjament general 9/Conv. U.1.9, Art. 198,
pentru toate chestiunile financiare decurgând din art. 198 Serbia
Trianon, pendinte între România şi Serbia

ulu

- Idem pentru chestiunile cu Ungaria
- Pensiunile funcŃionarilor de stat

9/Conv. U.1.9, Art. 198,
Ungaria
9/Conv. U.1.9, Art. 199

ste
r

- Clauze economice. OrdonanŃa guvernului ungar din 4 mai
1928 suspendă procesele de despăgubiri intentate căilor 9/Conv. U.1.X
ferate ungare de către supuşii statelor succesoare.
Protestul statelor succesoare
9/Conv. U.1.X, Art. 217230

ini

- Tratate şi convenŃii repuse în vigoare

aM

- Chestiunea reglării datoriilor. IntervenŃii la institutele
financiare din Budapesta pentru restituiri de sume.
Chestiunea reŃinerilor din salariile sau pensiile funcŃionarilor 9/Conv. U.1.X, Art. 231
publici din Transilvania a datoriilor antebelice contractate în
Ungaria

Ar

hiv

- Bunuri, drepturi şi interese. Lichidarea averilor supuşilor
unguri, puse sub sechestru. ConvenŃia cu Ungaria privitoare
la liberarea depozitelor şi regulamentelor datoriilor şi
creanŃelor în vechi coroane austriece şi ungare (semnată la 9/Conv. U.1.X, Art. 232Bucureşti la 16 aprilie 1924, ratificată la Budapesta la 3 233
decembrie 1924, M.Of. 279 din 19.12.1924 şi 122 din
6.06.1930). Constituirea Tribunalului de Arbitraj româno-
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ungar prevăzut la sus-zisa convenŃie şi procesele judecate.
M.Of. 128 din 12.06.1927

rn

- Executarea contractelor încheiate înaintea războiului de 9/Conv. U.1.X, Art. 234 –
comercianŃii şi industriaşii români cu cei unguri
238

rE
xte

- Construirea şi funcŃionarea Tribunalului arbitral mixt
româno-ungar cu sediul la Paris. Regulamentul Tribunalului. 9/Conv. U.1.X, Art. 239 –
(M.Of. nr. 124 din 7 septembrie 1922) şi numirile 240
preşedinŃilor şi judecătorilor

ilo

- Diverse procese judecate la Tribunalul arbitral mixt, care
nu au dosare personale de la 1-76. Chestiunea sentinŃelor 9/Conv. U.1.X, Art. 239 –
date de Tribunalul arbitral mixt ungaro-ceh şi apelurile 240, Procese
guvernului ceh la C.P.J.I. de la Haga

er

- Procesul Frederic de Habsburg Sorena şi arh. Iosif şi 9/Conv. U.1. X, Art. 239 Albrecht (exproprieri)
240

fac

(Procese cu persoane fizice sau juridice decurgând din
aplicarea Tratatului de la Trianon)

iA

De la 1 – 77 persoane:

Ar

hiv

aM

ini

ste
r

ulu

1 bis. – „Cazul Metan
2. – Soc. Ungară de navigaŃie fluvială şi maritimă METR.
3. – Samuel Klein
4. Schreiber Bertalan et fils
5. Schreiber et Onie
6. Soc. An. Hongroise Chauvrière et Linière
7. Soc. Particulară de Cale Ferată
8. FuncŃionari maghiari care au refuzat prestarea
jurământului
8.a. Chestiunea de principiu
9. Banca comercială Ungară din Budapesta
10. Doamna Kiraly Nicolas
11. Sztroiny Eug.
12. Elemer Balogh et Onie
13. Louis Molnar et Onie
14. Banca Ungaro-Italiană S.A.
15. Banca Ungară de Rente şi de Credit
16. W. Hermann et Onie
17. Generala Soc. Pentru NaŃionala, vezi 9/Conv.A.4.X, art.
256 – 257
18. Emeric Horany şi Drea Dengyel
19. Kriegeprodukten Aktien-Geselleschaft
20. AcŃiunile introduse neregulat în faŃa Tribunalului
21. Al. Waller
22. Georges Hoos
23. Altadanos Beszerszesi ez. Szallitasi S.A. Soc. An.
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- Negocierile româno-ungare
fondurilor şi fundaŃiilor civile

privitoare

la

e
rn
rE
xte

d’achats et le Livr. Gen
24. Darvas Emeric
25. S.A. Hongroise pour le trafic de Chemin de Fier
26. Banca Agrară din Miskolez
27. Lukovitz Jules
28. Antal Joseph
29. Petru Bran (pensie)
30. Văduva Mor Bergher şi alŃii
31. Comuna Oroshaza

lichidarea 9/Conv. U.1.X, art. 249,
Fond Civil

er

ilo

- Acordurile intervenite între guvernul român şi ungar pentru
reglementarea afacerilor interesând FundaŃia Gojdu. Ultimul 9/Conv. U.1.X, Art. 249,
acord semnat la Bucureşti, 27 octombrie 1937 (M.Of. nr. 17 Gojdu
din 21 ianuarie 1938)

fac

- Negocierile cu Ungaria pentru lichidarea fondurilor şi 9/Conv. U.1.X, art. 249,
cauŃiunilor militare
Fond militar

ulu

iA

- Chestiunea sucursalelor şi Comitetelor Crucii Roşii Ungare
existând pe teritoriul transferat României. Despăgubirile 9/Conv. U.1. X, art. 256
acordate Crucii Roşii Ungare pentru mobilierul medicochirurgical al Mariei Elisabeta din Cluj

ste
r

- ConvenŃia cu Ungaria privitoare la repartiŃia bunurilor
judeŃelor (comitatelor), oraşelor şi satelor al căror vechi
teritoriu a fost împărŃit de fruntaria fixată în urma Tratatului
de la Trianon (semnată la Bucureşti, 16.04.1924, M.Of. 279
9/Conv. U.1.X. Art. 256
din 19.12.1924)

ini

- Chestiunea restituirii depozitelor tutelare ale Sediilor 9/Conv. U.1.X, Art. 256,
orfanale din Transilvania şi Banat transportate de guvernul Case orfanale
ungar la Budapesta

aM

- Chestiunea comunităŃii de bunuri a fostului regiment 14 9/Conv. U.1.X, Art. 256,
Grăniceri cu sediul în Biserica Albă, Banatul sârbesc
Fond Grăniceresc

Ar

hiv

- Lichidarea instituŃiilor de asigurări. 1. ConvenŃia privind
Casa NaŃională de asigurări muncitoreşti. 2. Conv.
Privitoare la Casa NaŃională de Asigurare a Muncitorilor 9/Conv U.1.X, Art. 258
Agricoli din Budapesta. Semnate la Budapesta în
24.01.1925, votate de Corp. Legiuitoare, dar nepublicate în
M.Of.
- Chestiuni privind navigaŃia aeriană

9/Conv. U. 1. XI

- ConvenŃiile încheiate de statul român cu Soc. Particulare
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rn

e

de Căi Ferate din Ardeal pentru răscumpărarea de către
stat a liniilor acestor societăŃi (M.Of. 301 din 28.12.1931, nr. 9/Conv. U.1.XII
94 din 20.04.1932 şi 220 din 25.09.1933)

U.1.XII,

rE
xte

- Acordul cu Ungaria privitor la linia de cale ferată Arad - 9/Conv.
Csanad, semnat la 17.11.1926, ratificare la Budapesta, Csanad
5.01.1927, M.Of. 87 din 19.04.1927

Arad-

- RepartiŃia materialului fluvial de pe Dunăre, aparŃinând 9/Conv. U.1.XII, art. 284
Ungariei (vezi dos. 9/Conv. A.4.XII, art.3)

ilo

- Regimul apelor teritoriale limitrofe. Lichidarea sindicatelor
de apărare contra inundaŃiilor. Acordurile şi convenŃiile 9/Conv. U.1.XII, Art. 292 –
hidrotehnice semnate cu Iugoslavia la Belgrad la 293
14.12.1931, M.Of. 128 din 4.06.1932 şi 146 din 24.06.1932

er

- ConvenŃia româno-ungară din 26 iunie 1920 cu privire la 2/Conv. U.1
trecerea frontierei provizorii în interesul muncilor agricole

iA

fac

- Proces-verbal între România şi Ungaria, încheiat la 21
martie 1921 pentru asigurarea funcŃionării sindicatelor de
apărare împotriva revărsărilor de apă din Valea Crişului, 13/Conv. U.1.
tăiat în două prin delimitarea graniŃei în conformitate cu
articolele 292 şi 293 din Tratatul de Pace

ulu

- Învoială prin schimb de note cu Ungaria cu privire la
termenul de depunere a cererilor înaintate Tribunalului 9/Conv. U.1.
arbitral mixt româno-ungar încheiată la 27 decembrie 1923,
la Budapesta

ste
r

- ÎnŃelegere între România şi Ungaria pentru denunŃarea
reciprocă a despăgubirii pentru operaŃiunile militare din 9/Conv. U.1.
1919 – 1920 încheiată la Geneva la 14 martie 1924

aM

ini

- Învoială prin schimb de note între România şi Ungaria cu
privire la termenul de depunere a cererilor înaintate 9/Conv. U.1.
tribunalului arbitral româno-ungar încheiată la Budapesta la
28 mai 1924
- ConvenŃie comercială încheiată între România şi Ungaria 2/Conv. U.1
la Bucureşti la 16 aprilie 1924

hiv

- ConvenŃia de extrădare româno-ungară încheiată la 4/Conv. U.1.
Bucureşti la 16 aprilie 1924

Ar

- ConvenŃia româno-ungară privitoare la problemele de
procedură civilă şi de drept privat, încheiată la Bucureşti la 11/Conv. U.4
16 aprilie 1924
- ConvenŃie româno-ungară privitoare la schimbul de acte
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rE
xte

rn

- Învoială între România şi Ungaria privitoare la
reglementarea problemei FundaŃiei Gojdu, încheiată la 2/Conv. U.1
Bucureşti la 16 aprilie 1924

e

juridice şi registre financiare şi registre de stare civilă, 11/Conv. U.4.
încheiată la Bucureşti la 16 aprilie 1924

- ConvenŃie româno-ungară referitoare la repartiŃia bunurilor
judeŃelor, oraşelor şi satelor ale căror vechi teritorii au fost 9/Conv. U.1.
împărŃite de frontiera fixată în urma Tratatului de la Trianon.
ConvenŃia a fost încheiată la Bucureşti la 16 aprilie 1924

ilo

- ConvenŃia româno-ungară privitoare la regimul apelor
teritoriale limitrofe şi la lichidarea sindicatelor de apărare 13/Conv. U.1
contra inundaŃiilor, încheiată la Bucureşti la 16 aprilie 1924

fac

er

- Învoială româno-ungară privitoare la traficul de frontieră
dintre România şi Ungaria, încheiată la Bucureşti la 16 13/Conv. U.3
aprilie 1924

iA

- Procesul verbal definitiv de delimitare a graniŃei dintre
România şi Ungaria, încheiat la Oradea Mare la 27 iunie 9/Conv. U.1
1925

ulu

- ConvenŃia între statul român şi reprezentanŃii societăŃii
anonime a căilor ferate unite Arad – Csanad pentru
răscumpărarea porŃiunii liniei de cale ferată aflată pe 1/Conv. U.5
teritoriul român. ConvenŃia a fost încheiată la Bucureşti la
12 noiembrie 1926

ste
r

- Aranjamentul comercial româno-ungar
Budapesta la 10 august 1930

încheiat

la 2/Conv. U.1

ini

- Aranjament româno-ungar privitor la folosirea în comun a
staŃiei de cale ferată Kötegyon, încheiată la Bucureşti la 20 1/Conv U.5
ianuarie 1934

aM

- Regulament de procedură al tribunalului mixt românoungar privitor la afacerile agrare, încheiat la Paris la 6 iulie 9/Conv. U.1
1931

hiv

- ConvenŃia de comerŃ, stabilire şi navigaŃie româno-ungară, 2/Conv. U.2
încheiată la Sinaia la 12 august 1931

Ar

- Aranjament veterinar sanitar româno-ungar, încheiat la 5/Conv. U.1
Sinaia la 12 august 1931
- ConvenŃie cu Ungaria asupra asistenŃei în materie de
încasare de impozite, încheiată la Bucureşti la 16 iunie 14/Conv. U.3
1932
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e

- ConvenŃie cu Ungaria pentru asistenŃă administrativă în
materie de impozite şi protecŃie judiciară, încheiată la 14/Conv. U.3
Bucureşti la 16 iunie 1932

rE
xte

- ConvenŃia româno-ungară privitoare la evitarea dublei
impuneri în materie de impozite directe, încheiată la 14/Conv. U.3
Bucureşti la 16 iunie 1932

- ConvenŃia româno-ungară privitoare la evitarea dublei
impuneri în materie de impozite pe succesiuni, încheiată la 14/Conv. U.3
Bucureşti la 16 iunie 1932

ilo

- ConvenŃia româno-ungară cu privire la organizarea gărilor 1/Conv. U.3
de frontieră

er

- Învoială adiŃională la convenŃia de comerŃ, stabilire şi
navigaŃie cu Ungaria din 12 august 1931, încheiată la 2/Conv. U.2
Bucureşti la 1 octombrie 1932

fac

- Acord româno-ungar pentru reglementarea plăŃilor între
România şi Ungaria încheiat la Bucureşti la 1 octombrie 2/Conv. U.2
1932

ulu

iA

- Protocolul româno-ungar privitor la reglementarea
provizorie a relaŃiilor comerciale şi reglementarea plăŃilor, 2/Conv. U.2
încheiat la Bucureşti la 29 decembrie 1932
- Învoială pentru reglementarea plăŃilor între România şi 2/Conv. U.2
Ungaria (clearing), încheiată la Bucureşti la 31 martie 1933

ste
r

- Acord de plăŃi româno-ungar, încheiat la Budapesta la 22 2/Conv. U.2
mai 1934

ini

- Protocol anexă la convenŃia de stabilire, comerŃ şi 2/Conv. U.2
navigaŃie din 12 august 1931. Budapesta, 22 mai 1934

aM

- Protocol încheiat cu Ungaria privitor la deconturile poştale,
telegrafice şi telefonice, încheiat la Bucureşti la 24 ianuarie 2/Conv. U.2
1936
- Acord de plăŃi între România şi Ungaria, încheiat la 2/Conv. U.2
Bucureşti la 4 aprilie 1936

Ar

hiv

- Protocol anexă la convenŃia de comerŃ, stabilire şi
navigaŃie din 12 august 1931, încheiat la Budapesta la 4 2/Conv. U.2
aprilie 1936
- Protocol întregind învoiala de plăŃi cu Ungaria din 4 aprilie 2/Conv. U.2
1936, încheiat la Bucureşti la 3 septembrie 1936
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- Învoială adiŃională (avenant) la protocolul din 4 aprilie 2/Conv. U.2
1936, încheiată la Bucureşti la 3 septembrie 1936

rn

- Aranjament între România şi Ungaria privitor la prevenirea 13/Conv. U.6
şi lichidarea conflictelor de frontieră

rE
xte

- Protocol între România şi Ungaria privitor la reinstalarea,
restabilirea şi repararea bornelor de frontieră, încheiat la 13/Conv. U.1
Budapesta la 21 noiembrie 1936
- Protocol pentru restabilirea şi repararea bornelor de
frontieră româno-ungară încheiat la Oradea Mare la 13 13/Conv. U.1
iunie 1937

er

ilo

- Învoială (acord) de plăŃi între România şi Ungaria, încheiat 2/Conv. U.2
la Bucureşti la 14 iulie 1937

fac

- ConvenŃie privitoare la înlăturarea dublei impuneri în
materie de impozite directe, încheiată la Bucureşti la 28 14/Conv. U.3
octombrie 1937

iA

- ConvenŃie privitoare la asistenŃa administrativă şi
priceperea în materie de impozite, încheiată la Bucureşti la 14/Conv. U.3
28 octombrie 1937

ulu

- Acord de plăŃi româno-ungar încheiat la Budapesta la 18 2/Conv. U.2
mai 1938

ste
r

- ConvenŃie referitoare la gările de frontieră Halmeu şi 1/Conv. U.5
Feketeardo, încheiată la Budapesta la 18 decembrie 1938
- Proces-verbal privind înlesnirea legăturilor feroviare între
România şi Ungaria încheiat la Budapesta la 18 decembrie 1/Conv. U.5
1938

aM

ini

- Aranjament între România şi Ungaria referitor la
reglementarea plutăritului pe Tisa, încheiat la Sinaia la 9 13/Conv. U.5
august 1939
- Acord de plăŃi româno-ungar semnat la Budapesta la 14 2/Conv. U.2
septembrie 1939

hiv

- Acord privitor la reglementarea schimburilor comerciale
între România şi Ungaria, încheiat la Budapesta la 14 2/Conv. U.2
septembrie 1939

Ar

- ConvenŃie româno-ungară referitoare la traficul feroviar în
„peage” din România în România pe teritoriul unguresc şi 1/Conv. U.7
din Ungaria în Ungaria pe teritoriul românesc.
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rn

- Avenant la convenŃia de stabilire, comerŃ şi navigaŃie
dintre România şi Ungaria din 12 august 1931, încheiat la 2/Conv. U.2
14 februarie 1940

rE
xte

- Schimb de scrisori constituind un supliment la
aranjamentul veterinar semnat la Sinaia la 12 august 1931. 5/Conv. U.2
Bucureşti, 22 februarie 1940
- Schimb de scrisori între Banca NaŃională a României şi
Banca NaŃională a Ungariei privitoare la lichidarea reciprocă 2/Conv. U.2
a unor plăŃi din disponibilul conturilor de clearing românoungar, încheiat la Bucureşti la 13 august 1941

er

ilo

ÎNVOIELI PLURILATERALE SEMNATE DE ROMÂNIA
ŞI DE UNGARIA
- Tratat de pace cu Ungaria. Trianon, 4 iunie 1920

9/Conv. U.1

fac

- ConvenŃie privitoare la asigurările private. Roma, 12 iunie 9/Conv. S.3
1921

iA

- Legăminte (angajamente) ale Ungariei cu privire la
dinastia Habsburgilor. Budapesta, 31 octombrie şi 4, 5, 6, 9/Conv. U.1
12 noiembrie 1921

ulu

- Învoială privitoare la regimul de circulaŃie al materialului de
căi ferate aparŃinând fostei monarhii, până la repartizare. 2/Conv. C.2
Portorose, 23 noiembrie 1921

ste
r

- Învoieli privitoare la: a) ajutorul mutual în ceea ce priveşte
materialul rulant şi b) repartizarea materialului rulant. 2/Conv. C.2
Portorese, 23 noiembrie 1921

ini

- Învoială privitoare la restituirea vehiculelor ce sunt 2/Conv. C.2
proprietate particulară. Portorese, 23 noiembrie 1921

aM

- Învoială pentru reglementarea traficului internaŃional pe căi 2/Conv. C.2
ferate. Portorese, 23 noiembrie 1921
- Protocol privitor la paşapoarte şi vize. Portorese, 23 2/Conv. C.2
noiembrie 1921

hiv

- Protocol pentru uşurarea
Portorese, 23 noiembrie 1921

schimburilor

comerciale. 2/Conv. C.2

Ar

- Învoială privitoare la paşapoarte şi vize. Gratz, 27 ianuarie 14/Conv. P.10
1922
- Întocmire pentru lichidarea Băncii Austro-Ungare. Viena, 9/Conv. U.1
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e

rn

14 martie 1922
- Învoială pentru executarea art. 258 al Tratatului de la 9/Conv. U.1
Trianon (asigurări sociale). Roma, 6 aprilie 1922

rE
xte

- Întocmire preliminară privitoare la pensiile fostului regat 9/Conv. U.1
ungar. Roma, 6 aprilie 1922
- ConvenŃie privitoare la dubla impunere. Roma, 6 aprilie 9/Conv. R.2
1922
- ConvenŃie pentru chestiunile privitoare la arhive. Roma, 6 9/Conv. R.2
aprilie 1922

9/Conv. R.2

ilo

- ConvenŃie privitoare la naŃionalitate. Roma, 6 aprilie 1922

er

- Amendament la art. 395 din Tratatul de la Versailles şi la
art. corespunzătoare din celelalte tratate de pace. Geneva, 9/Conv. G.1
2 noiembrie 1922

fac

- ConvenŃie pentru transferarea creanŃelor şi depozitelor
supuşilor teritoriilor fostei monarhii austriece la Casa de 9/Conv. U.1
păstrare ungară. Budapesta, 7 noiembrie 1922

ulu

iA

- ConvenŃie privitoare la gestiunea administraŃiilor ungare
poştale şi militare de campanie şi gestiunea administraŃiilor 9/Conv. U.1
poştale ale statelor succesoare. Budapesta, 15 decembrie
1922

ste
r

- ConvenŃia internaŃională aprobând regulamentul privitor la
atribuŃiile şi funcŃionarea Comisiei tehnice permanente a 8/Conv. D.21
regimului apelor Dunării. Paris, 27 mai 1923
- Protocol cu reprezentanŃii AsociaŃiei purtătorilor de titluri. 9/Conv. A.4.IX, Art. 203,
Innsbruck, 29 iunie 1923
Innsbruck

aM

ini

- Protocol pentru lichidarea SocietăŃii de apărare împotriva
revărsărilor şi regularizarea apelor interioare între Tisa şi 13/Conv. U.1
Someş. Satu-Mare, 16 septembrie 1923
- Procese verbale privitoare la lichidarea sindicatelor de
apărare împotriva inundaŃiilor din Banat: Torontalul şi 13/Conv. U.1
Aranca. Timişoara, 27 octombrie 1923

Ar

hiv

- Învoială cu Comisia Europeană a Dunării pentru
executarea art. 352 din Tratatul de la Versailles, 307 din 9/Conv. G.1
Tratatul de la Saint Germain, 235 din Tratatul de la Neuilly
şi 291 din Tratatul de la Trianon. GalaŃi, 16 mai 1924
- Proces-verbal definitiv de delimitare a frontierei româno- 9/Conv. U.1
ungare. Oradea Mare, 27 iunie 1925
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- Învoială pentru aplicarea Protocolului de la Innsbruck din 9/Conv. A.4
29 iunie 1923. Praga, 14 noiembrie 1925

rE
xte

- Protocol adiŃional la Protocolul de la Innsbruck din 29 iunie
1923 şi la Învoiala de la Praga din 14 noiembrie 1925. 9/Conv. A.4
Paris, 15 martie 1926

- Regulament de poliŃie a navigaŃiei, aplicabil cu porŃiunea
Dunării între Ulm şi Brăila şi pe reŃeaua sa 8/Conv. D. 23
internaŃionalizată. Bratislava, 6 noiembrie 1926

ilo

- Învoială între Comisia internaŃională a Dunării şi asociaŃiile
purtătorilor de titluri ale împrumutului ungar de 3% aur 1895 8/Conv. D.23
zis al PorŃilor de Fier. Paris, 27 aprilie 1927

fac

er

- Învoială aeronautică între Ungaria şi Anglia, FranŃa, Italia
şi Japonia pentru asigurarea aplicării art. 128 al Tratatului 9/Conv. U.1
de la Trianon. Paris, 19 mai 1927

iA

- Trei procese verbale privitoare la art. 259 al. 6 din Tratatul
de la Versailles şi la articolele corespunzătoare din
Tratatele de pace de la Saint Germain şi Trianon privitor la 9/Conv. G.1
obligaŃiile decurgând faŃă de România din anularea
tratatului de la Bucureşti 1918. Salzburg, 3-7 iunie 1927

ulu

- Protocolul adiŃional la art. 6 al Învoielii de la Praga din 14 9/Conv. A.4. IX, Art. 203,
noiembrie 1925 pentru aplicarea Protocolului de la Paris
Innsbruck din 29 iunie 1923. Paris, 26 noiembrie 1927

ste
r

- Avenant la Protocolul de la Innsbruck şi la Învoiala de la
Praga reglementând serviciul şi schimbul titlurilor 9/Conv. A.4.IX
nominative de împrumut austriac. Paris, decembrie 1928

ini

- Preambul la cele 4 Învoieli privitoare la obligaŃiile rezultând 9/Conv. G. 1. VIII, vol. IV
din Tratatul de la Trianon. Paris, 28 aprilie 1930

aM

- Învoiala II privitoare la regularizarea chestiunilor privitoare
la reformele agrare şi la Tribunalele arbitrale mixte. Paris, 9/Conv. G.1
28 aprilie 1930

hiv

- Învoiala III privitoare la organizarea fondului agrar A. Paris, 9/Conv. G.1. VIII, Young
28 aprilie 1930

Ar

- Învoiala IV privitoare la constituirea fondului B. Paris, 28 9/Conv. G.1. VIII, Young
aprilie 1930
- Protocol privitor la serviciul unor împrumuturi austroungare dinainte de război, trecute în sarcina statelor 9/Conv. U.1.VIII
succesorale. Paris, 11 iunie 1930
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9/Conv. U.1. VIII

- Idem. Paris, 31 octombrie 1930

9/Conv. U.1. VIII

rn

e

- Idem. Paris, 12 iunie 1930

rE
xte

- Protocol privitor la aplicarea ConvenŃiei din 7 noiembrie
1922 privitoare la transferarea creanŃelor şi depozitelor
supuşilor teritoriilor transferate de fostul imperiu austro- 9/Conv. U.1
ungar la Cassa de păstrare ungară. Budapesta, 31
octombrie 1930
- Învoială adiŃională la Învoiala de la Paris din 31 octombrie 9/Conv. U.1
1930. Geneva, 5 decembrie 1930

er

ilo

- DeclaraŃia puterilor-părŃi la ConvenŃia stabilind statutul 8/Conv. D.3
definitiv al Dunării. Paris, 13 decembrie 1930

fac

- Protocol pentru aplicarea Planului Hoover reparaŃiilor 9/Conv. G. 1. VIII, Hoover
ungare. Londra, 21 ianuarie 1932
- Avenant la Protocolul de mai sus. Londra, 21 ianuarie 9/Conv. G.1. VIII, Hoover
1932

iA

- Avenant la Protocolul de mai sus. Londra, 21 ianuarie 9/Conv. G. 1. VIII, Hoover
1932

ulu

- Învoială privitoare la reparaŃiile negermane. Laussanne, 7 9/Conv. G.1. VIII, Hoover
iulie 1932

ste
r

- Învoială (acord) internaŃională privitoare la reglementarea 14/Conv. Z.1
producŃiei şi vânzării zahărului. Londra, 6 mai 1937

ini

- RezoluŃiile şi Protocoalele adoptate de Comisia Regimului
Apelor Dunării (C.R.E.D.) în cursul cele de-a XXI-a sesiuni 8/Conv. D.3
extraordinare. Belgrad, 9 martie 1939

aM

- RezoluŃia adoptată de Comisia InternaŃională a Dunării
asupra bazei textului delegaŃiilor celor patru state riverane 8/Conv. D.3
reprezentate în comisie. Belgrad, 17 aprilie 1940/GalaŃi, 22
mai 1940
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