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15 November 1951 u 27534g - c 56 - P2/~ 6 

Land: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 

waarneming : 

Bron: 

Opmerkingen: 

Bijlage : 

Verzonden aan : 

Hongarije/ ostenrijk. 

I/Iij ne nve l den en versperringen la ngs de Hongaars-Oosten
rijkse grens . 

! 

·2 8 NOV 1951 · I 
ACD/ ;i:;9i:_ ) 

• 
November 1950 - October 1951 • .../'~~~~ 

~ Betrouwbaar. 

... 
§ 2 heeft slechts betrekking ~p !een gedee lte van de grens . . . 

JYie n mag aannemen, dat de E' i tuci: ~e e l ders ongeveer de-. 
zelfde is . Zekerhe id hieromtrë"l"J:6 kan echter vooralsnog 

l fotoc opie . 
.... 
:.· i et verschaft worden. 

. ... . ... . 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

' s - GRA V.CNHAGE 
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15 November 1951 U 27534g - 0 56 - .P2/FS 6 

HONGfLTUJE I 0 C" 'ffiNRIJK 

IVIIJllENVBLJJBN EN VERSPBftRINGEN LANGS DE HONGAAHS 

OOS TENRIJY..SE GI?ENS' 

Het feit , dat de laatste we ken weer een aantal vluch

te l ingen uit Hongarije het slachtoffer is geworden van de 

landmijnen , die aan de Hongaarse zijde van de grens tussen 

Oostenrijk en Hongarije zijn aangebracht , heeft opnieuw de 

aandacht gevestigd op de radicale wijze , waarop de Hongaren 

hun testgrens afsluiten . De "'IJJ.iener Kurier 11
, het dagblad dat 

in .~enen door de .P,merikaanse bezettingsautoriteiten wordt 

uitgegeven , heeft kort ge leden beweerd , dat de Bongaren tegen

woordig een ander systeem van gre nf'afs l ui ti ng ge bruiken dan 

eni ge tijd geleden . I n plaats van de l~shte , zeer scherp ge -. . 
ste l de l andmijnen , d i e in de versperr i? ·e n ze l f zijn i nge -.. . 
bouwd en die vaak d oor v iuc htend wi l d ~bt expl osie worden ge-

bracht ( trekker- dus niet druk- ontstek;-~~ ) , zou men thans een 

formee l mijnenve l d van eni ge honderden":m~ ters diepte l angs 

de gehele grens aan de Hongaarse zijde·:~ = n leggen • . 
.Jen nader onderzoek heeft echt"ër aan het licht ge-

bracht , dat di t beri cht van de 11"iener Kur i ern als twij

fe l acht i g moet worden beschouwd . 

2 . Het systeem van de grensverspe r r i ngen en rni j nenve l den 

aan de Hongaarse zi j de van de gre ns i s i n grot e t reklee n a l s 

• vo l gt : 

De mi jnenvel den z i jn in 1948 zeker met medeweten z o 

niet op i nst i gatie van de Russen aange l egd . 

Hoewe l z ij me t zeker e r i sic o 1 s te ov erschrij den ZlJ n , 

vo l doen z i j nog steeds aan hun doe l: inf iltratie van vreemde 

e l ementen en v ooral exfi l tratie van Hongaarse staatsburgers , 

d i e de vr i jhe i d z oeken , t e be l emmeren . 

Van mij nenv e l den in de eigenlij ke zin van het woord 

kan h i e r ni e t gesproken wor den , daar de mijnen a lle of groten

doe l s alle in een strook van + l~ m breedte tussen twee pri k

ke l draadhekken liggen . 



. /. 

• 

• 

- 2 -

De prikke ldraadversp:erringen z lJn van militair stand

punt bekeken waarschijnlijk zeer primitief. ~ij bestaan nl. 

slechts uit twee hekken op een afstand van_!: l~ m parallel 

langs de grens en wel uitsluitend op Hongaars grondgebied. 
Le versperring volgt de grens nauwkeurig met gevolg dat zij 

vele in- en uitstulpingen vertoont . De Hongaren geven echter 
voor het ontvoeren van 0 ostenri jkse staatsburgers nogal eens 

als motief, dat deze zich wel aan deze zijde van het prikkel

draad hebben bevonden, doch dat de plaats waar de betrokkenen 

gegrepen werden nog Hongaars grondgebied is • 

Als bijlage is een schetsje van de versperringen hier

bij gevoegd. De aangegeven maten zijn geschat , doch binnen een 
grens van enkele decimeters nauwkeurig. 

Binnen deze beide hekken treft men afwisselend om de 

4 m een landmijn en een lichtraket aa y ·: . . 
De grensbewoners plegen nog w~~·~ ens een paar mlJnen . . 

op te ruimen, hetzij in het kader van -~~n . passeurswerk , het-.. 
zij alleen maar om de Hongaarse grens~~~ht te ergeren • . 

Reeds eerder is de veronderst~\~ing geopperd , dat ... 
zich niet alleen tussen de hekken doe ::o·ok in een terrein-. 
strook , gelegen aan de andere , dus de Hongaarse , zijde van 

de versperring mijnen bevinden . Sommige akkers zijn tot een 

meter van de spandraden der versperring geploegd , op andere 

alekers weer was men bij het ploegen op een afstand van om

streeks 6 m van de spandraden gebleven . vfraarschijnl ijk mag 

we l worden aangenomen , dat men uits l uitend tussen de beide 

hekken mijnen heeft geplaatst . Anders zou ook het patrouil leren 

met name gedurende de nacht veel te gevaarlijk zijn . Natuur

lijk bestaat de mogeli jkheid , dat men iets dieper het land in 

nieuwe mijnenvel den heeft aange l egd , waarvan men aan de Oos

tenrijkse z i jde van de grens geen weet heeft . Aangezien er 

zich dire ct achter de versperringen bouw- en weideland be 

vindt , zou men door die eventuele mijnenvelden wegen en paden 

voor de grensboeren hebben moeten vrij l aten , waardoor de mij

nenvelden vee l aan waarde zouden hebben verloren . Dit moet 

·dus onwaarsebi jnl i jk geacht worden . 



• 

• 

- 3 -

De versperring wordt bewaakt van 10 à 12 m hoge 

wachttorens uit , die van boven voorzien zijn van een huisje 

met kleine vensters . Sommige van deze torens zijn in de ver
sperring ingebou·wd, andere weer bevinden zich op honderd of 

meer meter van de grens verwijderd . Tussen de torens ViOrdt 

soms door personeel te voet , soms door bereden grenswachters 
met honden gepatrouilleerd . 

3. Er zijn op het ogenblik geen aanwijzingen , dat er de 

l aatste tijd ingrijpende wijzigingen in het grensbeveili

gingssysteem van de Hongaren zijn aangebracht . In grote 

trekken is de situatie, althans langs een gedeelte van de 

grens , nog dezelfde als een jaar geleden. rien zou zelfs 

kunnen zeggen , dat de prikkeldraadhek~~n er nog meer ver
vall en en armelijk uitzien dan toen. : : 

November 1950 - October. 1951. 

.. . ... . . . .. . .. .. . ... . . . . . . . . . . . ... . .. 
:··· ... . 



15 November 1951 

< 1 1A ~ 
~~------~, ~~--------> 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 

(Siecht~e~i;~ o;e~i: i:t~ullen). 

Afd.{Sect. : 

InternoaanwijzffigonACD.Iw.~k~·~~~· m m 

• 
ACD. Dat.: Par.: 

..t/J 
............................. ..... ..... ... ·····/~;;; ···~····· t J 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

············~!j~~········· ···················· ··· ········ ~:t·············· ·· ····· · ··· · ·· ··· · ·· ··· ···· ·· ········· · I.. 

~ 10192 ·SI 



• 

' y 

• 

RAPPORT VAN KB 

AAN B CUI 

No~: 3177 
cvv 

Betr.: REIZEN IN HONGARIJE. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat 
men bij reizen over afstanden van meer dan 100 'km. in 
Hongarije slechts dan reisbiljetten kan krijgen, wanneer 
de reizende over een verklaring van zijn werkgever beschikt, 
waarin deze het doel van de reis en de reisdtmr bevestigt. 

Bij aankomst in de plaats van be'stemming 
moet de vergunning afgestempeld worden en de reiziger moet 
zich binnen 6 uur bij de politie melden • . 

KB, 4 October 195~ l 

'I 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

~AFGEDAAN 

~!)/)/12J . 

Afd.fSect.: t_ {/ v ::k Dat. : '/!). ) 1 Par.: 

aanwijzingen AC D. 

ACD. Dat.: (I / ' ~-. 1t • ..1 I Par.: \.!':/ 

.... lJ .. Y. ?f .lJ. . 

i;: I 

---11- .. ' '' JP. " 

f! ) lru. !;; ' ........ -~ .... "? .d:.~9:4 . ~-~ /ZA.J-4~' .. ' .. ... ""' ' .. 
C u L/ .z- }27. Il--}1" 

··················· · ···· ··· ······ ····· ··················· · ·········· ·· ·· ·· ················ ···· · ····· ·· ············· · .................................................... / ... ':::-.... . t ................... .. ... ........... . .. . 

, .............. 

I 0192 · SI 
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RAPPORT VAN KB 

VOOR OVV OP KAARTÎ 

ACD/ ~0- ~ 
DAT: H 'ti ·.:1 

No.: 2886 

Betr.: JOZSEF FUTO 1 PAR: q"'A 
·-~~ ... "'="--

De Parijse politie heeft kortgeleden op het vlieg
veld de Hongaarse staatsburger JOZSEF FUTO, vertegen
woordiger der Hongaarse Export firma LIGNIMPEX, gevangen 
genomen. FUTO had in Frankrijk illegale werkzaamheden 
verricht, die niet met zijn zaken in verband stonden. 
Hij werd ~aarom uitgewezen. Na een verhoor van enige 
uren reisde FUTO naar Hongarije terug. Het Hongaarse 
Gezantschap in Parijs protesteerde en beschuldigde de 
Franse autoriteiten. 

KB, 27 Juli 1951 • 



U 30535a - C 56 - C1/cs2 29 Januari 1951. 

Land: HONGARIJE 

Onderwerp : Hongaarse politieke politie 

Referenties : 

Datum van 

waarneming : 2-1-1951 ~/~...:._,Ai~~<. 
,/JJ 

Bron : 

Opmerkingen : 

Verzonden aan : 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ... . ... . . . . ... . . . . 
... 
. . . . 

uit waarschijnlijk be~rouwbare bron 

B en c. 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
• sGRAVENHAGE. 
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U 30535a - C 56 - C1/cs2 , 29 Januari 1951. 

Betr: Hongaarse politieke politie. 

Souree nous signale que la police politique, siègeant 
a Sztalin ut 60, à de nouveau procédé à l'élargissement 
de ses bureaux. 
En effet, tout le bloc de la Aradi utca, se trouvant en 
face des bureaux de Sztalin ut, a été requisitionné et 
la mairie du VIième arrondissement, qui s'y trouvait in
stallée, a été déménagée . 
Ains i , la police politique occupe maintenant l'immense 
bldcin 'immeubles situé entre la Csengery-utca, Sztalin 
ut ,:"·V:örösmarty u tea et Aradi utca. . . 



• 

• 

U 29813c - C 56 - C1/cs2 

Land: 

Onderwerp : 

Referenties : 

Datum van 

waarneming : 

Bron : 

Opmerkin ge n : 

Verzonden aan : 

HONGARIJE 

Dr BALASSA en Dr KELEMEN rrû:ART•I 
1 PAR: ;j.......,_._..... __ .".,_ .... _ 

recent 

1 
subbron: voormalig ambtenaar van het Hongaarse 

Ministerie van Buitenlandse Zaken • 

... . . . . . . ..... . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . 

B en c. 

Aan het Hoofd van de Biru1enlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
• sGRAVENHAGE . 
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U 29813c - C 56- C1/cs2, 16 Januari 1951. 

Betr: Dr BALASSA en Dr KELE1ffiN. 

- I 
De Hongaarse BAH-centrale is uitgebreid met een 

} nieuw modern ingerichten kliniek, welke onder leiding 
staat van de geneesheren Dr BALASSA en Dr KELE1mN • 
Deze artsen hebben de opdracht verdachten voor grote 
processen te "prepareren". 
Genoemde geneesheren zijn deskundigen op dit gebied 
en speelden ook bij de grote processen, die tot nog 

:·~·~e in HONGARIJE hebben plaatsgevonden, een belangrijke 
: r.e>l • . ..... 
. :~.tecent) • . . . . . ... . . . ·.· . . . . . . . . . . ... 



NOT A 
Van: KARA 

..... ~ 

(~1~ 
Op 8.12.1950 werd aan Clipper brief CAH/50/887 gesc' reven, 
waarin hem werd bericht, dat wij ons bewus t zijn van de 
s l echte kwaliteit van dit bericht (n.a.v. bespreking met 
KB) • 

8.12.1950 

~~~ 



U 26 174h - C 56 - C1/cs2 15 November 1950. 

Land: 

Onderwerp: 

Referenties : 

HONGARIJE 

hongaarse inlichtingendiensten 

! - oJ> ''") 

27 Juli 1950 

q :;:,( 
~J.J àS 

1 ~2 8 NOV.l950 

AfD/ f/(#J 
. 7 / « 

Uw 88S29/CR/188, d.d. 
en mijn U 26 1J 4a-C56, 

·~\\)u 'I 
d.d. 7 Augustus 1950. 

• 

Datum van 
waarneming : 

Bron: 

Opmerkingen : 

• Verzonden aan: 

24-9-1950 

16 • 

. ... . .... .. . . . . . . . ·:··: . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . ... 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veilighe idsdi enst, 
J avas t raat 68 
1 sGRAVENHAGE ., 
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U 26174h - C 56 - C1/cs2, 15 November 1950. 

Betr: Hongaarse inlichtingendiensten. 

~· 1. 
Le chef actuel de ladite sectien est le lieutnant-général 
Géza RéVéSZ (environ 35 ans, fils d'un prisonnier de guerre 
hongrois (1914-18) en RUSSIE et ~·une mère russe; parle par 
faitement le russe et le hongrois). 

KI K1 2. Les colonels CSONKA et KADAS font également partie de cette 
section, mais notre souree n'a pas pu préciser leur fonc
tions exactes. J' Elle ajoute qu'un officier important du département occiden 

~ tal est le lieutnant-colonel Georges SZENTPETERY (qui, de-
puis ·i~48, a effectué plusieurs voyages en SUISSE, en AU-

}) 
TRI~ et en ITALIE) qui figure comme fonctionnaire du Bu
rea~ ~~s réparations; ce qui lui sert de couverture. . . ·:··: 

l ' 3. Sur .s.~.ORENYI ( ou SERENYI) notre souree nous a promis de 
nou~ :~~voyer des détails plus tard • . . . . .. 

4. Selo.n p otre source, la sectien politique est chargée de l'e 
pion~ge et du contre-espionnagre hongrois, ayant les mêmes 
aitributions que l'ancien "deuxième bureau" de l'Etat Major 
hongrois; avec la restrietion que son activité est dirigée 
et controlée par les autorités compétentes soviétiques. 

( 24-9-1950) • 



• 

RAPPORT 
Van: KA-R. A. 
Aa...'1: Hoofd KB. 
No. A. 726. 
ONDERI.I/ERP: Buttenlandse werkzaamheden van de 

nongaarse politieke politie. 

1. 

2. 

(11> I À./ 
N.a.v. Uw rapport No. 8~29 dd. g_7-50~ deelt CLIPPER 
ons mede, dat zijn Directie hem heeft bericht, dat dit 
rapport betreffende de activiteiten van de Hongaarse 
Politieke Politie een bekend verhaal is, dat ook door 
collegals van CLIPPER in andere landen is ontvangen. 
Het is vermoedel i .jk berichtgeving" die zijn oorsprong 
vindt in Hongaarse ~migrantenkringP-n en gevoed wordt 
door verschillende kanalen 1.n West-Europa en de u.s • 
CLIPPER zou gaarne zien; dat wij hem behulp§aam waren 
bij het elimineren van deze onbetrouwbare lt intelligence "
bron. Hij zou het op prijs stellen, indien wij hem precies 
Wilden mededelen, hoe w1j aan dit rapnort komen en hoe 
productief dit kanaal schijnt te zijn: 
Van zljn kant zal CLIPPER ons op de hoogte houden, zodra 
hij in staat is deze activiteiten te localleeren en de 
personen, die er bij betrokken zijn, te identificeren. 

15 ... 11-50, H. 
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• 

RAPPORT 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd C ( C4 ) 
No. F. 218. 

. ·2 3 OCt 1950· 

ACD/ } J 
0 ND ERV>TBRP : .;;;H.o..,n,;"lig.o.;a;;;.a_;;..r ... s..;;.e_D...;;i;;..;e...;;n_s ... t~e .... n. 

_."()7) I I 'l 
I n antwoord op ons schr.ijven dd. 24-7-50 no . 88829,qeelt 
ons mede , dat onze bron de daarin vervatte gegeve ns uit 
gehaald heeft~ die ze in Juni i950 gepubliceerd heeft. 
EXPRESSE doet ons bijgaande photocopie van het betrokken 
toekomen , om er het gebruik van te maken, dat wi j nuttig 
Niett emin vindt EXPRESSE on ze inlichtingen in hun geheel 
vol. 

21-10-50, H 

BIJLAGE : 1 photocopie. 

EXPRESS:S 
de pers 

artikel 
achten. 
waarde-

~mrtJ ·esp oits 1ïong.ro~ travaillent en Occident, 
i . -~ pÓur Ie .compte des communistes ~:· 

L~ • .':?.~~·-' · .,,.v.al'tt~ q. ui oppo~;t &e_ puls ,.,..lees de ren.llene•ents et d; ~ntre- réfutlts dont les ld6es polltlques .....-t 
..,.,.u " 1..._t présent., eertellies dlftrtences. . -de~ niols e 'dëpertement polltlque du MI- esplonneee occ,.... en. • " 

nlstflre ho!'lgrols ·de Ie Oèfense Net!onale 2•) La sui'Yelftence des réfuel6s. 11 est Le' servlee ètranger du ministère de la 
~ Ie pol lee' polltlqu~ au sujet de ! orga- d..,anu évldent que Ie eower"-.ment. de Défense niitlonele est dlrlgè per Ie gè
nlsetlon du réseeu d esplonnage & I ètren- Budapost s'lnf6rtsse beaucoup plus ' I IIC• nèrel Géz• Rèvész, Ie dépertement poll-

r vle11t de trouver son dénouement . tlvlté des homwies polltlques réfugl6s et tlque par Ie colanel Csonb. Le colone.l ~~en.qu6te offlclelle 11 élabn que les ten- aux r11pporfs quills entretl~nn~nt avec les Gath se trouv11lt ~ la t6te du service. de · 
tetfves de Ie pollee P~lltique en · ?ccident puitsences occldenteles, qu ' I eHitude des renselgnefTlents mals )I 11 dlsporu . depuls 
se sont sold~s por des échecs. C est donc c enelens feselsfes ». ' un certoln temps sans qu' on ne ~e 
au Ministère de la Guerre 1 q~e f~t '~:; 3.) Le propetende dans les mllleux rien de précis & son sujet. i.e ~ltelne 
flèe la mission de _ monter een~~rvq~~ ont émlgrés. Le b'4 est de dlscrédlter les Grule Rensz et Ie lleutenant Zólfen MO... 
renselgnements. Tou: !~~ 11

facès sous ses hommes d'Etet. exllés eux ,reux des auto- nolr; sont ·spèclallstes dans · les questlons 
fait leur preuvè on d . ~enlalnes a été rltés d' occupotlon et des orgenes de sur- oçcldentales._,Le chef du servlee de contre-
ordres ~t un covrs ~I stx (.' nselgnement velllence du des pays d'eccuell. esplonnage est Ie colonel Kad.i. Les 

• leur lnten on. e lnts . 11 feut elflller égal-ent Ie misslons d'ordre polieler relèvent, du 
portè .sur trols dprln~lpotocl ux 1po da~s les rlnllté ' groupaments netlonaux jor Szllrényl. ' 
1.) La feçon e s In r u re . 



U 25915e - C 56 - C1/cs2 31 Augustua 1950. 

Land : HONGARIJE 

• 

• 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 
waarn eming : 

Bron: 

Opmerkingen : 

Verzonden aan : 

hongaarae inlichtingendiensten 

Co· 
,/· 

Uw 88829/CR/188, d.d. 27-7-50 en 
mijn u 26174-a, d.d. 7-8-1950--é.>;;r 17 

/ (}' ).] 

16-8-1950 

11. 

OP KAART 
AC0/ '1 C 

OAT: ,he' 60 

PAR: ~ 

:k~t,;····· · ···· ·· · ·--, 
-~\./' ' ····---, 
•4 SEP. ~· . 

ACI>/ ffl-11/ 

b:rQl'l. heeft kans gezien een in bet hengaars gesteld schema 
teo~machtigen, dat evenwel tal van afkortingen bevatte. 
Vöt!t : zover het mij mogeli j k is geweest het te ontcijferen 
ge-<:fo ik het biernevens weer. ·.· . 

0 
0 0 0 :.: : 

0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 
0 

0 0 

0 0 
00 0 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
• sGRA VENRAGE • 



U 25915e - C 56 - C1/cs21 31 Augustus 1950. 

Betr: Hongaarse inlichtingendiensten. 

• 

• 

Op gelijk niveau zouden naast elkaar staan: 

de Allamveldmi Osztaly - Staatsveiligheidsafdeling (AVO) en 
de Katonai Politikai Csoport - Mîlitair politieke Afdeling(KATPOL). 

Opgemerkt zij, dat men eerstgenoemde dienst ook als AVH aangeduid 
vindt, hetgeen wel de afkorting zou kunnen zijn van de door U gegeven 
naam, Allemvedelmi Hotosag. 
Wellichi.~duidt AVH ook de kop van deze veiligheidsdienst en worden met 
AVO de v&rbchillende territoriale afdelingen aangeduid • 

De I~tpol is omgedoopt in Katonai Elharito Osztaly, doch afgekortzou 
nog altzja=met Katpol worden aangeduid • . . . . 

De 4t~ol zou in de volgende drie delen uiteenvallen: 
: ·.: 

Offensicif: : 
leider!· 
Rang: 
Zetel: 

Defensief: 
Leider: 
Rang: 
Zetel: 

Afdeling 1 "B": 
Leider: 
Rang: 
Zetel: 

CSONKA, L. 
alezredes(luitenant-kolonel) 
BARTOK Bela -ut 24 BUDAP:EST 

GAT,Zoltan 
idem 
Veres Palne-u.1 BUDAPEST 

PATAKI,Attila 
onontcijferbaar 
Veres Palne-u.1, BUDAPEST. 

In berinnering zij geroepen, dat volgens versebillende rapporten als 
case-offioei! voor bet Westen of althans OOSTENRIJK onder GAT optrad de 
luitenant SZANTO,Bela. 

( 16-8-1950). 



RAPPORI' van KB 
voor c. 

Nr. : 1146 

. etr.: Hongaarse identiteitsbewijzen 

• 
KB, 15 Aug. 1950 

Identiteitsbewijzen worden in Hongarije tegenwoordig 
van een letter voorzien. 

De letter "0" wordt gebruikt voor personen van 
"bourgeoisn oorsprong. Alle niet-arbeiders krijgen dit teken, 
ook degenen, die vroeger arbeider waren en nu op kantoren werken • 



Wa 

R. 3~i U 26174 a • 056 • Cl/AS2 
_) 1 Augustus 1950. 

L and: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 
waarneming : 

Bron: 

Opmerkingen : 

Verzonden aan : 

HOIDARIJE. 

Rongeinlichtingen Dienst. 

/CP 
Uw 88829/0~188. 

OP KAART 
1.(01 '1 c. 
OI. I: 1/t!l '5'0 
PAR: ~...,-

~~~~~~I 
i ACD/~#33 j 

Ik moge U dankzeggen voor Uw rapport dd. 27•7-50, nr. 88829/CR/188. 
lq:grote lijnen komen deze gegevens overeen met de gegevens, welke 
~B omtrent dit anderwerp ten dienste zijn. 
Îddardaad is de KPO verantwoordelijk voor het inlichtingenwerk 
in.~et buitenlan~ militair, politiek en economisch gebied. 
Ge~eraal Geza REVESZ is hoofd van de ~0 sinds eind 1948, toen 
~~~b voorganger PALFFEY QESTERREIOHER~noemd werd tot inspecteur
g~,raal van de gehele defensie met de rang van luitenant-generaal. 
na ·ändere namen ziJn mij niet bekend, doch inlichtingen hierover 
..iorilen ingewonnen, die ik niet zal nalaten U te doen toekomen, 
zÖdra deze mij bereiken. 

het Hoofd van de B · enlandse Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
'sooQ RA v·E N HA G Ee 



NOTA 
Van: KA-R.A. 

Op 2·5-7-50 werd aan CLIPPER brief CAH/50/f W ( 888291 geschreven 
waarin hem de gegevens vervat in rapport 88829 dd. 8-7-50 
van KB aan KA-R.A. en C werden doorgegeven. 

25-7-50.~ 



. 

' 

• j;. 

NO!I!A 
Vs.n: KA-R.A. 
Aan: 

Op 25-7-50 werd aan SPIL brief No. 88829/CBS/409(888291 geschre
ven, waarin hem de gegevensvervat in rapport 88829 dd. 8-7-50 van 
KB voor KA-R.A. en C werden doorgegeven. 

-
25-7-50.~ 



NOTA 
Van: KA-R.A. 

Op 24-7-50 werd aan EXPRESSE brief No. CFH/50/276(88829) ge
schreven,vaarin hem de~evens vervat in rapport 88829 dd. 
8-7-50 van KB aan KA-R.A. ~en C werden doorgegeven. 

25-7-50.~ 



NOTA 
Van: KA-R.A 

Op 24-7-50 werd aan SARDINE brief No. CEH/50/250(88829) ge
schreven, waarin hem de gegevens vervat in rapport 88829 dd. 
8-7-50 werden doorgegeven. 

25-7-50~ 



• 

• 

Nummer 88829/CR/188 27. 7 . 1950 

Uit een oncontroleerbare doch waarschijnlijk vri j betrouwbare bron ontvingen 
wij het b richt. dat Budapest ontevreden z ou zijn m t d .. buitenlandse werk
zaamheden van de politieke politie (Allamvedalmi Hotosag -~taatsveilighoids 
autori tai ten j . Der ha lvo haoft uitsluitend de ".i.aili tair poli ti.oke afdeling 
ttKatonapoli tika.i osz taly) d organisatie va.n de bui tehlanclse i nformo. tiediens 
gekregen on daartoe alle tot au toe werkzaam zijnde agenten overgenomon. D\or 
agenten krijgen een opleidin.; op de volgende drie gebmen : 

1 . doordrinon in de Informatie- en afweerdiensten van de Westelijk~ vijande
l i jke landen. 

2. observeren van vluchtelingen in hot Westen • 
3 . propaganda in emigran'OOnkringen . (compromitteren van gevluchte diplomaten. 

politici etc . tegenover de autoriteiten en controlerende ins .ellingen ven 
de Wes.velijlm staten) . 

llun taak is ook h t"> t bevorderen va.n politieke meningsverschillen en publicatie 
van onenigheid in de rijen der na tionde minderhr'.en i n het Westen. 
Voarlopig werken in h"' t Westen ongeve• .. r 800 agenten. bijzonder geschikte per
sonen krijgen een speciale opleiding in Boedapest van 3 tot 6 mannden . 
Godurende deze tijd mog n zij geen beto k ontvangen. nie t uitgaan en blijvan 
zodoende hermetisch van de buitenwerald afgesloten. · 
Geduronde de lsa tste maand n zijn de meeste agenten naar de Amerikaanse e n 
Franse z6nes .van Oostenrijk en naar de Amerikaanse z one van Dui tslnd gestuurd 
Chef van dl3 Informatiedienst in het buitemland is GeMr al Gez a REVESZ . 
Lei der van de Militaire- poli tie kB afdeling is- Oe:".UC. • 
"Case officers" voor Weste:i.ijke aangolegenhedan: Gyula RAV Z toa Zol tan 
U:ONOKY. 
Leidor vun de spioruJAgea.t'weerdienst : l'~DAS 
.Lledovrer ker 'voor politi ezaken : SZ0.L1.1<.;1ITI • 

Aan d Heer Regeringscom .issaris 
i n Algemene Dienst 
Plein 1813; no. 4 
1 s-G .RA V E ll E A G E. 

KA . ·.· 



RAPPORT van KB 
voor KA/RA en c. 

Nr. : 1007 

Betr.: buitenlandse werkzaamheden van de 
Hongaarse politieke politie. 

OP KAART 
ACD/ 4!.., \, 

\ 

DAT: ~·'"'' .·1 

PAR: ·.· -

KB, 7 Juli 1950 

·1 Vol, ens _de _infonn.atiediensten van het Hongaarse 
_!ationale Comite was men in Boedapest niet tevreden met de 
buitenLandse werkzaamheden van de politieke politie (Allamvedelmi 
Hotosag = Staatsveiligheids autoriteiten). Derhalve heeft 
uitsluitend de "Militair politieke afdeling" (KatonaE_oli tikai 

_.Qsztaly) de organisatie van de buitenlandse infonn.atiedienst 
gekregen en daartoe alle tot nu toe werkzaam zijnde agenten 
overgenomen. De agenten krijgen een opleiding op de volgende 
drie gebieden: · 
1) doordringen in de Informatie-en afweerdiensten van de 

Westelijke vijandelijke landen. 
2) Observeren van vluchtelingen in het Westen. 
3) propaganda in OOLigrantenkringen. 

(compromLtteren van gevluchte diplomaten, politici etc. tegen
over de autoriteiten en controlerende instellingen van de 
Westelijke staten). 

Hun taak is ook het bevorderen vàn politieke 
meningsverschillen en publicatie van onenigheid in de rijen 
der nationale minderheden in het Westen. 

Voorlopig werken in het Westen ongeveer 800 agenten, 
Bijzonder gewchikte personen krijgen een speciale opleiding 
in Boedapest van 3 tot 6 maanden. Gedurende deze tijd mogen 
zij geen bezoek ontvangen, niet uitgaan en blijven zodoende 
hermetisch van de buitenwereld afgesloten. 

Gedurende de laatste maanden zijn de meeste agenten 
naar de Amerikaanse en Franse zones van Oostenrijk en naar de 

1,__ Amerikaanse zê>ne van Duitsland gestuurd. Chef van de Infonnatie
~ dienst in het buitenland is Generaal Geza ~YESZ. 
---;- Leider van de Jlilitaire-politieke afdeling is CSONKA. 
'!I-- "Case officers" voor Wastel ~jke aangelegenheden: Gyula RAV.ASZ en 

-i ZDltan MONOKY. 
ç-1- 1 Leider yan de spionnageafweerdie-\lst: KADAS. 

/ ~edewerker voor politiezaken: SZORENYI. 
/' 



NOTA. 

VAN : C VIII 

VOOR: OD 1127 
Betr: Rong. ~enationaliseerde bedrijven. 

Bijgaande lijst van Hongaarse genationaliseerde 
bedrij ven is overgenomen uit het dagblad "De WAARHEID" dd. 
25.3.1950. 

Ç~/C/.z. 
#jy-J~. 

~p- «: 

C IZ 

kJ?-I 12.19. 
~t...:. O.DIIZ'J· 

11.4.50 

C VIII. 



HONGAARSE GF.NATIONALISEERDE BEDRIJVEN ("Waarheid" 25 Maart 1950). 

ZWARE INDUSTRIE : 
NIK, Nationale Mij. voor Export van de Hongaarse zware industrie, 
Budapest V Dorottya utca 6. 

STAAL- EN METAALINDUSTRIE : 
METALI~~EX, Nationale Mij . v. Exp. van Rong. staalindustrie, 
Budapest V Dorottya utca_6. 

HOUT- EN PAPLI!lRINDUSTRIE : 
llGNIMPEX, Nationale Mij . v. Ex:p . ~n Hout en Papier in Hongarije, 
Budapest V N~dor U. 4. 

CHEMISCHE INDUSTRIE: 
CHEIDLIMPEJC, Nationale Mij • . voor Exp _. van Hongaarse Chemische Producten, 
Budapest IVNador U.2. 

PHARMA.CEUTISCHE INDOSfRIE :EN KRUIDEN 
NEDIMPEX, Nationale Mij . voor Exp. van Hongaarse Pharmaceutische producten . 
Budapest V Benszur U. 13. 

LANDBOUVlPRODUCTEN : 
AGRIMPEX, National~ Mij. voor Exp. van Hongaarse Landbouw, Buda:pest V 
Nador U .22. 

AlCOHOL JiN TABAK : 
MONIMPEX, Nationale Mij. voor Exp. van Hongaarse gemonopoliseerde artikelen 
Budapest V Ttlk8r U. 4. 

TECHNISCHE ARTDCELEN, GLAS, PORCELEIN EN AARD:F..Wl!:RK : 
FERUNION, Nationale Mij. voor Ex:p. van de Hongaarse Technische Producten, 
Buda:pest V Merleg U.3. 

ELECTROTECHNISCHE ARTIKELEN: 
ELECTROIMPEX, Nationale Hij. voor .E.x:p. van Hongaarse Electratechnische 
en fijn-mechanische artikelen, Buda~est V NadoD U.21. 

TEX:TIEL en LEER : 
MA.GYAR KflLFORGAOO N.V., Nationale Mij. voor de Exp.van Hongaarse 
te«tiel en Leer, Budapest V Dorottya U.4. 

HITISINDUSTRIE : 
ARTElC, Nationale M1j. voor Export van Honm~ars Handwerk, Budapest V Kossuth 
Iajoster 13 - 15. 

LEVENSMIDDELENINDUSTRIE : 
· TERIMPEX, Nationale Mij. voor Exp." van Hongaars Vee en Granen, 

Budapest V Egyatem U.l. 



~,/Is? 

U 22935a - C 56 - C1/CS2 

Land: 

Soort informatie: 

Onderwerp: 

Datum van waarneming: 

Bron: 

• 

' ~--· ··-- _., __ _ 
22 $agl ) 950 

rACD/~~-~~···. 

HONGARIJE 

CI 

"Allamvedelmi Hatosag11 (AVH) 

22-2-1950 

20. 

L'AVH vient d'acquerir un nouveau liNreuble 
a BUDAPEST, situe Kossutb Lajos Ter 4-6. 
Tous les officiers et fonctionnaires impor
tants de l'AVH doivent babiter cette lin
meuble. 

.ABC • 

.Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGik VENH.Aim. 



14 Februari 1950 

U 2084.8 m - C 56 - C1/CS2 
1~ . "'"" 

~ ... ~-/ .. 

HONGARIJE 

informatie: CI 

Gabvre~. PETER 

. 
1 i 1 fEB. 1950 
I__ 

I A.· tf'o S'Lto , ______ _ 

Datum van waarneming: 

OPfkingen: n.a.v. "Informations Danubiennes", 
no: 16, d.d. 10 November 1949, waarvan 
ik bijgaand een afschrift dzem, werden 
door mij een aant al vragen gesteld, waar 
het hieronder volgende bericht een ant
woord op is. 

Referenties: 

1. La description du palais de la police politique est en general 
correct. Nous pouvons completer le rapport avec les dernieres 
informations selon lesquelles la polioe se developpe de telle ra
yon qu'elle occupe deja plusieurs palais a l'autre cote de An
drassy ut, c'est a dire en face du fameux palais no: 60. Il 
faut aussi ajouter que la Andrassy ut a ete rebaptise pour 
Stalin-ut. 

2. Les nouvelles de l'arrestation de Gabor fETER ne sont pas exactes. 
Il est aujourd'hui aussi puissant qu'auparavant, si non encore 
plus. Dans- le grand diacours apres la liquidation de RAJK, RAKOSI 
a publiguement reconnu les grands merite acquis par PETER dans le de
veloppement de l'affaire. Il faut egalement observer que lors 
d'une visite a MOSCOU d'une delegation officielle hongroise a la 
reception, STALrN a leve son verre specialement a la sante de 
Ge.bor PBrER. 

3. La paaition de Gabor PETER a ete ulterieurement renforcee quand 
le 29 Decembre on a praeede a la reo~ganisation organique de la 
police politique. Les dispositions prises par le conseil des 
ministres sanctionnent la situation predominante de la police po
litique et elle continue d'etre "l'etat dans l'etat". L'autorite 
de la defense d'etat"Allanvedelmi Hatosag"(bref: AVH) a ete formee et 
soumise directement au conseil des ministres. L'autorite se forme 
de la police politique et de la garde de frontiere. Avec cette mesure 
il a ete officiallament reconnu que la garde de frontiere a ete com
posee des brigades de police speciale. Le commandant de ·la nmuvelle 
police d'etat est le general Gabor PETER et le droit de controle et 
de supervision de la part du conseil des ministras sera exerce par 
le ministre de !'interieur Janos K.ADAR. De qui est tres important: 
meme pas KADAR ne peut donner des instrcutions a PETER, seulement le 
conseil des ministres. Il est egalement reconnu que le AVH 
est un organe independant. 

ABC. 
~n ~t Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGRA~HAGB • -



In no: 16, dated 10 November 1949 of 11 Informations 
Danubiennes 11 I found the following passage: 

''Der Hä1,1serblock der ungarischen staatsschUtzenden . 
Polizei breitet sicb auf einer Front von vier strassen 
aus. Hier werden die Gefangenen in drei Stockwerken Uber 
der Erde und drei Stockwerken unter der Erde 11 verb8rt 11 und 
entsprechend vwrbereitet. Am ersten Stock der Andrassy 
Strassen front befinden sich die luxuri8s eingerichteten 
~npfangs, und Arbeitsräume des ungarischen Gesta~hefs 
Gabrial PNrER und seines Generalstabes. Der nBesucher 11 ahnt nich~ ' 
dasz im selben Stockwerk binter gepolsterten TUren die 
Verh6re 11ersten Grades 11 stattfinden. An diesen TUren ist 
eine Aufschrit't angebracht: "WU.hrend dem Verh8r ist der 
Eintritt verboten 11

• In diesem Grad arbeiten die Detektive 
noch in einer "Jiumanen" weise. Ihr Lieblingsinstrumant ist 
der Gurnmiknflttel. Der Gefangene wird zur Wand gesteUt mit 

1 einem gespitzen Beleistift zwischen der Stirne und der Wans, 
lockert sich mn die Haltung, so fällt der Beleistit't zu 
Boden und dient als Grund fUr das geneinsta VerprUgeln. 
Der Hät'tling muss wippen und turnen. Die minimale Zeitdaurer 
des Verb6res sind 10-12 Stunden, in leiphteren Fällen mit 
dem Resultat eines mit entsprechendem Text unterzeichneten 
Protokollea". 



OP KAART 
ACD/ -"-/C 
DAT: v .'5 . >o 

PAR: cP 
14 Februari 1950. 

U 20848j - C 56 - C1/CS2 
r·--
J-,. 

Land: 

Soort informatie: 

Onderwerp: 

Datum van waarneming: 

Bron: 

e . 

HONGARIJE 

CI 

Stefan TARDI 

27-1-1950 

14 

I 
l 

I 
I , ' 
'-----~ 

1. In de functie van chef van de afdeling "public ad
ministration"van het hoofdkwartier van de politie 
zou bij zich schuldig gemaakt hebben aan bet aan
nemen van geschenken van meer bemiddelde personen 
om voorrang te verkrijgen bij toewijzing van huis
vesting. 

2. Medegedeeld werd, dat hij ook geld aangenomen zou 
hebben in soortgelijke gevallen. 

3. Op 24 October 1949 werd hij aangeklaagd, onrlat hij 
geen gevolg had gegeven aan een opdracht bepaalde 
personen uit hun huizen te zetten. 

4. Zijn arrestatiebevel zou al getekend zijn door 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken(persoonlijk 
door de Minister) en de arresttatie zelf zou 
plaats gevonden heboen tijdens de kantooruren • 

.ABC. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
2,GRA VINRAGE • 



14 Februari 1950. 

U 208488 - C 56 - C1 /CS2 

Land:- HONGARIJE 

Soort informatie: CI 

Onderwerp: Ja.S _JUuWSI; nee FENITSCHKA 

Datum van waameming: 27-1-1950 

14 Bron: 

Opmerkingen: 

e 
•• 

dit bericht is het antwoon3 op een vraag _ 
mijnerzijds aan bron betreffende een bericht 
in "Informations danubiennes", no: 16, a.a. 
10 November 1949; een afschrift hiervan is 
als biji,age hierbij ingesloten • 

1. Volgens geruchten, ~ie reeds in 1945 circuleerden, 
zou zij zijn vrouw niet zijn, doch een vertrouwde 
MVD controlerend ambtenaar, die opdracht zou hebben 
op RAKOSI te letten. 

2. Zij zou een van de meest intieme vrienden van BERIA 
zijn, en zou vaak met hem gezien zijn in MOSKOU. 

3. ~ meert opgermerkt te hebben, dat er geen grote vriend
schappelijke verhouding is tussen RAKOSI en zijn vrouw, 
doch de twee gaan altijd samen uit. 

4. Toen RAKOSI eens gevraagd werd hoe zijn huishouding 
dan wel liep, mmeteen "kirgiz-mongolian", zou hij ge
antwoord hebben: "zelfs oomnUDisten hebben soms hun 
kruis". 

5. Het ~s waar, dat bij aan de russen werd overgegeven 
in ruil voor de vlaggen van de oorlog van 1848. 
Deze uitwisseling vond plaats in 1940, tezamen met 

~ Zoltan YAS en nog twee andere communisten • 

.ABC. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
~GRAVENHAGE • 



AFSCHRIF.r 

In no: 16, d.d. 10-11-1949, van "Informations Danu
biennes", stond de volgende passage: 

"BUD.APEST, 10. November 1949. (Inf .Dan.) .Auf Gi'und von 
Quellen die aus der KP stammen, bat sicb ein interessantes 
GerUcht in BliD.APEST verbrei tet. Das GerUcht spricht Uber 
die wichtige Rolle der Frau Mat hias RAKOSI, die sie als 
Leiterin des budapester russischen KNVD(des russischen 
Geheimdienstes) spielen soll. Die Wahrheit des GerUchtes 
kann selbst mit einer annabernden Gewissheit kaum festgestellt 
werden, umsoweniger als die Frau des KP Generalsekretärs 
sehr zurUckgezogen lebt, vor der Offentlichkeit nur in 
aaltensten Fällen erscheint, ihre Person ist in gewissem 
Masse geheimnisvoll. 

Zur Ergänzung des GerUchtes dUrfte es nicht ganz ohne 
Interesse sein zu bermerken, dass }~au RAKOSI, von ~as-
kieren aus ASIEN stammend, Richter in der Sovjetunion war und die 
Präsidentenwfirde der Sovjetrussischen Richter innehatte, 
una· aucb in der KP eine wichtige Rolle spielte. Sie war 
es, die in der SOVJET die Bewegung ankurbelte, deren Folge 
das Ausfolgen der komnunistischen Gefangenen aus -HÜN~~ 
war. So wurden RAKOSI undianige seiner Parteigenossen im 
Jahre 1938 gegen einige aus den Freiheits~pfen von 
1848 stammende ungarische Fahnen ausgetauscht. RAKOSI 
soll dann Madame FENITSCHAK, seine Befreierin, aus Dank 
geheiratet haben. 

Die angebliche fUhrende Rolle der Frau RhlCOSI bei 
dem russischen Geheimdienst wäre jedenfalls eine Erklärung 
dafur, daas RAKOSI die Macht so sicher in Händen hält". 



l OP KAARTI 
\ACD/ ~c 

16 Januari 1950. 

U 19797c - C 56 - C1/CS2 

Land: 

Soort informatie: 

Onderwerp: 

Datum van waarneming : 

Bron: 

HONGARIJE 

CI 

bongaarse comnunist ische vrouwen 

8 October 19l!-9 

14 

Hiernevens doe ik U een lijst toekomen n~t 
belangrijke bongaarse vroLmelijke communisten, 
die ons uit BUDAPEST bereikte. 

fl.BC. 

r 

Aan het Mïnisterie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
• sGRA VENRAGE • 

1 
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ltoro -~ ~ ·---



A list was received from Communist Party EDDAPEST recording the narnes 
of most important coJmlunist women, who work for the Party. 

/ 1 • JOBORU Magda 

/ 2. POKORNY Hermanne., 

I 3. V .PJJAS Sara 

I 4. FAZEKAS Erzsebet 

I 5. ORrUTAY Gyulane 

x 6 .. MOlNAR Laszlone 

e / 7. SHiiCSKO Margit 

/ 8. KOVACS Tiborne 

I 9. VIZI Miklosne 

10. SARDI Antalne 

/ 11. KUCSERA Palne 

/ 12. HORVATH Janosne 

/13 . l AGY, Jozsefne 

/ 14. l~JJ\RKOVITS Janosne 
~ / 15. SASDI Karolyne 

/ 16. JUHASZ Imrene 
/ 17. DnKESZ Jozsefne 
~18. ~r.ECZI Janosne 
/ 19. SZOPPER Jakabne 
/ 20. K.ADAR Robertne 
/ 21. l1.Al'lDY Peteme 

22. VADASZ Elememe 

/ 23. SZELES Kalmanne 
'f... 24. NAGY iviaria 
~25. SZ~TYI Istvanne 

/ 26. DOl.J.J,;S Janosne 
/ 27. SZEliliLY Sandorne 

28. AliDICS Erzsebet 

secretary general of the MnlDSZ(Hungarian Demoeratic 
Women's organisation) merober of the comn.party in 
EliDAPE~'T ; 

comrn.party member, head of the intelligence sectien of 
the lv1NDSZ , \'mich spies and reports on the population. 
She is tbe wife of major-general POKORNY, who is referred 
to as the most famous "cyphre" expert in Central EUROPE. 
He is a rather oldish man; bas decyphered already during 
the first war the nust complicated Russian codes as well; 
merober of the party, wife of Zoltan VASS, Minister and 
he ad of t he l!'i ve Year Plans office, moscovi te; 
partymember, wife of .Nmo GERO moscovite, second merober 
of the Comm.Party of HUNGARY; 
wife of the Minister for Eaucation, she is responsible for 
tbe changing of the folklore traditons in Hungary and is 
introducing Rusëian customs into the Hungarian villages; 
Comm.Party member, Head of the Propaganda section of 
t he Ml'IDSZ ; 
Woman secretary of the Hungarian Ironworkers Trade Union• 
Party member; 
Head of the Instructien Sectien of the M'IDSZ.Partymember; 
general mangger of the Polgari Sorgyar(Beer Erewery), 
merober of the party; 
partymember,and chief organiser of the comn.school at 
the Vl!USS Hanfred Faotory at CSEl:?EL; 
partymember, and Head of a section. Organiser of tbe 
4 week comm.schools tbraughout IIUNt-ARY; 
party member, party organiser at the Danuvia Gun and 
amnunitPn factory; 
party member; propagandist and organiser of the Party 
at the Rubber factory of DOROG. 
Tbe following woroen are the most efficiet merobers 
of the l,[,illSZ .They are leaders of the local bNDSZ . 
Beside their narnes the Town or village where they 
work is mentioned: 

secretary of tbe Eorsodmegye 1i'IDSZ; 
Eudapest Center social section; 
11maire" of the County Jasz Uagy Szolnok; 
EUDAF:ST XI district' s secretary; 
BUDAPEST XIII " 11 

EDDAPEST X 11 
" 

EDDAPEST IX 11 
" 

BliDAB.ST. III " " 
secretary and organiser of the village Gelej and 
surroundings; 
Turistvand; 
Ujpest; 
Nogradmegye 1iNDSZ ; 
Tolna megye liii.IJDSZ ; 
BUDAPEST centre organiser 

---------------------------------
Party merobers witb special tesks: 

moscovite, wife of Eerei Andor state secretary of tbe 
~,l.inister of Foreign 1>.ffairs. Special mission wit b ·tbe 
University to change tbe bistory books of HUNG-~Y and 
t he worla for t he schools; 

-29-



/ 29. ANTAL Janosne 

/ 30. BEI'l'KE Valeria 

/ 31. BANKI Zsuzsa 

/ 32. BERKI Mihalyne 
fll'f-).$1fO 33. DOBRENTEI Karolyne 

K 34. lil.AJLATH Jolan 
35. FN'TYV'..!.:SI Gabome 

36. GARAI Vera 

37. GYUSKA Ma.ris 

38. GALOCSI Gyorgyne 
39. GOBBI htihalyne 

40. GOBBI Hi ld a 
41. HORV.t~.TH Vera 

/ 42. KO.i'.IJAT Iren 

- 2-

former shopkeeper of ~irdles ;now state secretary at the 
.!inistry of Education(.special section for art anél culture) . 
lvNDSZ secretary specia lly t r a ined for lecturing on ' 
Harx and leninisme; 
actress, "rejected" Hollywood invitation as "Imperia
listic countrys do not interest her". C>pecial task to 
spy upon former and present stars of tbe Hungarian tbeatre • 
"maire" of tbe county of Zemplen; ' 
t1Jfu.ire11 of Ujpest ; 
lANDSZ secretary; 
Organiser of comrn.scbool of tbe 11IDSZ ; Special task to 
visit any l· ouse in BUD.APEST wbicb she deerns wise and to 
investigate whether the people deserve tbe appartment 
or whether they are to be tbrown out· 
- ' l1iNDSZ, 1"-ember of parliarnent. She went around HUNG.ARY to 
hold lectures on tbe magnificence of tbe new Russia-made 
Hungarian constitution.Teacber at comm.scbool; 
"aktiva" of the party , gener a l manager for HlJNGA..'R.Y of 
all pou ltry farms, organiser of comm.school; 
organiser of comm.school; 
special task of party organisation at the l.dnistry 
of Culture and Education; J.,JIDSZ ; 
organiser of the Party at tbe National theater,Ideologist; 
special mission at the Cultural department of the 
Ji.Iunicipaltity prog ra.nrne of the city; 
teacher at comm.scbool, organiser, writes articles in the 
SZ.AB.AD rw t he comnunist daily of HUI.'l'GARY; 

~ 43. KENYERESNE Bolgar Agnes-ideologist l~IDSZ secretary; section leader of the In
stitute for .Cultural Connections. Aktiva; 

/ 41+. KOM'JAT Alaaarne 

I 45. K.A.lltiAN Zsuzsa 

/ 46.LLORANT Sara 

/ 47. MARIAJSI Felixne 

OLT Karolne 

/ 49. ORDOGH Piroska 

/ 50. REVAY Jozsefne 

51 • RATKO Anna 

organiser and lecturer at comm.schools; leader of the 
cultural section of the party;principal lecturer of the 
comm. schools held at the Lester utca; 
teacher at comn.scbool, lecturer at the Kunicipality of 
BUDAJ:lEST now >.orking at the office of the l.:unicipal nttorney; 
ingineer(electro) at the Ganz Electrical factory,leader 
at comm.school at the factory;special task to report on 
otber ingenieers; 
speaks excellent Russian; Cbief of the cultural section of 
the Soviet Hungarian Culture society at Hiskolc; 
wife of t he farmer JJ:i..nister for Welfare; sbe bas organised 
tbe aid for Gre•: k cbildiVen who were taken away from cap
tured villages by tbe "democratic"Army; 
Aktiva at Szeged. Special teacher at comrn.scbool an<h&93':?'" 
turer, agitator; bas been appointed as head of the ~ 
nurseng school of Szegd. 
wife of tbe fifth graatest communist, moscovite herself 
now section leader at the l;1:inistry for Uulture and Aducation 
Minister of Soc:j_al \lelfare;activa of the Party, . Has already 
been in prison cturing the regime of Admiral HORL'HY. 

52. SCHMIDT Erzsebet aktiva, leader of the Vlomen brigade of tbe texgile factorys. 
,.r.•t ~a6,..A;d. .......... ot.- ...:.... 'feacber at connn.scbool lecturer at the Textile factory of 

rlv./vot. ~~ ,,J(,,. ••. .M...t.;..~ """- KIS, ~ST. As a special favour sbe went dovm to tbe burial 
~ ~ C!-/z {(-'-!/cl' Ij of DililiTROV; . 

~ 53. SZANTO Zsuzsa. excellent russian, merober of the russian section of the 
univarsity of BUDAP]ST: 

54. SZILAGYI Rozsa special task of secretary to the Hungarian Youth 
ul.liNSZ", teacher at comm. school; 

55. VERSSliiE SZUCS Marika memher of the party, spent several months at tbe h:iu ng.leg. 
/ in PARIS as secretary wbere she bad the special tsk to spy 

on tbe memhers of the Legation; when she returned to HUNGA
RY she haa the special task at tbe 1Jiinistry of Foreggn Aff. 
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~6. VISONT AI 
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to register all Hungarians in foreign coutries and rnalee 
it as up to date as possible. 
Sbe bad a special budget for a communist school wbere 
young univarsity students were trained to spy on 
Hungarians abroad. These then received tbeir scholarship 
and went to the various capitals of European coutries. 

Laszlone 
aktiva bas a special task to train young Hungarian girls 
to beoome partisans . She pretends to have come to EDDAPEST 
fighting her way througb with the H.ussiàn Arrrry. 

/57. ZALKA Odonne dr {r' 

merober of the State Defece Police. Diractor of the st . 
Stephen Hospital, teacher at comm.school. 



f' 3 Januari 1950, 

U 21126a - C 56 - C1/CS2 

Land: OOSTEtffiiJK/HONGliRIJE 

Soort informatie: CI 

Onderwerp: grensverkeer 

Datum van waarneming: begin November 1949 

Bron: 9. 

In het gebied van de Esterhazy-landerijen, welke 
onder USIA-beheer staan, v1erden vroeger ongeveer 
2000 passen voor grensverkeer vrijgegeven. 
Thans is dit aantal slechts ca. 70. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
• sGHAVENHAGE -b-

ABC. 

• 



12 December 1 949. 

U 18943 i - C 56 - C1/Cö2 

Betr: Russisch sprekende Hongaren. 
1 ~C~,' 1~!.0 . 

,. 
r'Ln 0. ÏJ 

e--) ~~ 

I n vervolg~ mij~ schrijven, a.a. 21 Se ptember 
j.l., U 18943c-C56-KC1, betreffende bovengenoemd 
onderwerp in in antwoord op Uw brief, d.d. 5 Octo
ber j.l., , 70315, deel ik U mede, dat ik het 
bericht ontving, dat bet in geno~nd schrijven ge
stelde alleen geldt voor HON~ zelf en dat 
het geen betrekking beeft op Hongaren, die in 
bet buitenland wonen. 

ABC • 

.11an bet lliinisterie van Binnenlandse Zaleen 
Javastraat 68 
• sGRAVENliAGE. 



U 17709g - 0 56 - 01/CS2 

0EC. 1949 
10 Decemb r 1949. 

zrj_!J 

Betr: L:uivering in de Directie van de ::>poorwegen in HOJ:ifG.ARIJ.E 

é-0..., a.{ 
/1 '('/ . 

/ u· ' . 
In vervolg op mijn schrijven, a.a. 6 Juli j.l., no: U17709a-

056-KC1, betreffende bovengenoemd onderwerp moge ik U bieronder 
uit betromvbare bron het volgende bericht doen toekomen: 

111. Pour faire camprenare amplement la portee de la recente epuration 
des chemins de fer hongrois, nous faisons brievement l 1 histoire 
des epurations des cbemins de fer hongrois depuis 1945. 

2. Quand en 1945 le Ministre GEROE a pris la direction au !.Linistere 
des Cornmutjications il a campris que dans le camp des communications 
ne sont pas suffisants les connaissances techniques, rnais aussi 
une large e:x:perience de plusieurs annees qu 1 on ne peut pas acquerir 
a MOSCOU. Par consequence dans les sections les plus importantes 
on n'a pratiquement pas fait plus que completer les cadres des 
fonctionnaires, c' est a di re remplacer ceux: • Lui ont a bandenne la 
HONGRIE et se sont refugier a 1 10ccident. Les travaux de reconstruction 
surtout, ceux des pants ont ete dirige par GEROE qui a du satisfaire 
les exigences st~ategiques russes. Les comnunications ont ete diriges 
par le soussecretaire BEBRITS, actuel Hinistte des Cornmunications 
qui n 1 est pas un expert non plus, mais a eu quandQmeme un avantage 
ayant de TEii!ESVAR(TDJISO.Allit). BNBRITS lui-rneme est aussi un mosco-
vita qui apres un sejour de quelques annees aux Etats Unis a passe 
plusieurs annees a J;IOSCOU. A cote a' eux c 1 et ai t le soussecretaire 
Imre Y..ARJZAG, actuel soussecretaire au J.lïnistere de 1 1 Industrie qui 
s'est occupee des questions persennelles des chernins de fer. 

3. De 1945 jusqu 1 a 1948 a cote de certains licensements sans importance 
on n 1 a pas fait d'autre que d'organiser dans les ateliers de re
parations les comites de gestien qui ont eu une autorite plus reduite 
que les cornites de gestions des unsines industrielles. Dans les 
bureaux ont ete attaches des rapporteurs sociaux. 

4. Pendant t oute cette perioàe les fonctionnaires ont ete surveilles 
pour vair qui sont les communistes surs a qui des irnportantes ~o
si tions pourront etre conf"lees un jour. Il est caracte:dstique pour 
cette periode que des experts en repös ont ete rappele en service. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
• sGRAVENHAGE 
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5. Vers la fin de 1948 on a pu voir les bons communistes et on a pu 
oommeneer la transformation lente des chemins de fer. Cormne base 
on a precise que les departements de chemins de fer du ~ ïinistere des 
Communications sont inutiles. (Ces departements devair ent su:rveiller 
et controler lws differents chemins de fer prives; les trains a 
"small gauge", les lignes industrielles, les lignes des faubargs, 
etc. coordonner les diff erences eventuelles d 1 interet ) . On a donc 
decide d 1 unifier les sections du .. inistere avec la direction des 
chemins de fer selon le systeme qu 1 on voit par exempl e en TCBECO
SLOV~"Q1JIE et en IT.nï ,u:, ou la direction gene rale des chemins de 
fer est une section du ~finistere des Transports. 

6. La fandation de la direction generale él es chemins de fer bongrois 
a ete prevu pour le 1 .nvril de cette annee et les grands changements 
dans le persennel ont ete eff ectues a cette epoque. 

7. Voila les changements i Hlportants: 
Le president Laszlo V.H.RGA a ete a r:eete et condamne a uort pour es
pionnage. ~a place a ete occupe par Georges ClliJ,~Y qui a ete un 
des plus forts comnunistes a la section de .~nistere. 

8. Ernest LUX, directeur rappele en sercice qui a ete le conseiller 
principal du president des chemins de fer et un des experts hongrois 
le p\hus connu a 1 1 etranger, a ete egalement condamne a mort en
semble avec le president. 

9. Section generale E:dite tecnique Le directeur Charles KOPl>SZ, chef 
de la section tecnique ne s 1 est oppose a aucun desiderata co!ronuniste, 
il a ete donc simplament envoye en pension. Sa place a ete prise par 
Ott.o STEJJITI1fr..'TZ, un fonctionnaire sans connaissance tecnique du l. inis
tere rilais un organisateur communiste du parti. Le vice-directeur 
Bela SZARVAS, un des experts tecniques des chemins de fer le plus 
connu a l 1 0ccident avec le susmentionne LUX, a ete deporte en RUd~IN 
en 1947 par suite desaccords conclus avec les chemins de fer 
autrichi ens. 

10. Section generale C: dite corrm~rciale: Le Directeur Frederic G~~SI 
s 1 est suicide il !1 a deux sei11aines a peu pres, le vice-directeur 
Eugene KASSAY a ete mis en pension. Jospehp Gi~fii&R, l 1 expert pour 
les transports et tarifs avec l 1 e.tranger s'est retire spontanement 
eneare en 1947 par raisons politiques. 

11. Section generale F, ditede trafic: Le directeur Francais SZOELLO]S~, 
a ete mis en pension au debut de 1949. A cette section a fait service 
le directeur Alfred FRAIITKENDORFBR qui a dirige les negociations ferro
viaires a l<10SCOU depuis le debut de 1949 jusqu' en J,lai 1949 mais comme 
il N'a pas accepte aucune fonction dans le parti comnuniste apres son 
retour de ,fOSCOU il a ete immediatement mis dehors, sans penser VfUe les 
auestions relatives aux vaaons ferroviaires hongrois ne s ont connues 
par personne aussi bien qu: par lui. 
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12. Section generale B, dite financieres: Le viceQdriecteur ltffiTHES a 
ete epure depuis cer-tain temps , mais etant donne que cette section 
n'a pas eu besoin de beaucoup d'experts, depuis longterups se trou
vait deja dans les mains des fonctionnaires au parti. 

13. Sectien generale A, dite directive: 1e directeur AGOSTON GATAI, 
qui a ete avant un ouvrier, a ete aussi epure avec tous les fonc
tionnaires, car s'est montre trop independant. 

14. La direction des transports russes ronctionne encore dans le pa
lais des chemins de fer a ~ndrassy ut 73-75. Son premier chef a ete 
le general KOSZOV qui a au rentrer en RUSSIE a la fin de 1946, 
car il a fait des affaires individuelles: La direction russe 
fonctionne encore a son ancien siege: au premier etage dans la parti 
qui donne a ~OZSA utca. Elle est dirigee actuellement par un lieutemant, 
colonel, w~is leur role principal est le cont role, car les directives 
russas arrivent au }1.inistere de 'fransp rt et sont passes de la aux 
chemins de fer. Ils donnent pourtant tous les ordres diracts poncernant 
les transports militaire que les chemins de fer hongrois doivent 
effectuer. Ils sont les princiapux organes executives et de controle 
dans ce camp. 

15. En novembre 1948 un groupe de fonctionnaires hongrois non sympathisant 
avec le regime actuel a ete arrete par suite de denonciation et 
par suite de la surveillance execute par un officer de la police 
politique. Janos BOEJTHE habitant a BUDAPEST appartenait par exemple 
dans oe groupe qui a fourni des inforr~tions a la legation americaine 
de Büu_~EST. bvec ce groupe a ete arrete un employe des chernins de 
fer en service a la station de :6AHONY qui a regulierement note tous 
les transports sovietiques en HONGRIE et viceversa. Les notes ont 
ete tran~r~ses egalement aux americains de BUDAPEST. Apres leur arres
jration ils ont ete enferme dans la caserlfie HiilliK, si~ge des services 
de contre-espionnage et ont ete terriblement sevi. Bnsuite ils sont 
passes dans la prison H~litaire de ~:.argit k!3rut(?). Leur proces 
a ete aussi celebre et des peines tres severes leur ont ete inflige." 

ABC. 



7 ~ecember 1949. 

l DEC. 1949 

U 20671a - C 56 - C1/CS2 

Betr: Zuivering aan de Technische Universiteit te BUDAPEST. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam ik onderstaand 
bericht: 

1. La réo·rganisation de la vie scientifique, ordonnée par le 
~ünistre GEHOE (Président du Conseil ~cientifique hongrois) 
vient d'affecter l'Université'Technique de BUDAPEST. 

2. Le recteur, Zol tan CSUROS a éte desti tuE:i le 1 Novembre. 
Sa place a éte prise par Gyozo 1ITHAI LICH, ingénieur des 
ponts et chaussees. 

3. Le professeur Gustave SZABO, expert pour macbines agricoles 
et chemins de fer a é'te également destitué. 
Il en est de même oour les professeurs: 
Tibor ST.AllO (mathé'"matique), 
Eugene PLANK (chimie gériérale) 
Paul CSONKA (experts en construction ferro-betiDniques) 
Charles .ARVE. 
Ivan KOCSIS. 

C / • ""' , 4. ette epurat~on a ete effectuee en secrat et aucune pu-
blication n'en a éte faite jusqu'ici. 

5. D'autre part , un Conseil de reeherces pour l'Inûastrie 
Chirnique a eté créé sous la pres:!.dence du jeune .IJocteur 
PREISISCH qui reprêsente directement GEROE dans le Conseil 
en question. 

ABC. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE • 



26 November 1949. 

U 20130 a - C 56 - C1/CS2 

Betr: HONGARIJE • 

I k moge U hieronder enige gegevens doen toekernen be
treff ende HONGARIJE, welke 1nij ui t waar schijnlijk be
t rouwbare bron bereikten1 het zal evenwel waar sc hijnlijk 
niet mogelijk zijn nadere vragen aan zegsman te s t ellen. 

1. "GRENS. 
Controle in elk opzicht (voor buitenlanders) bijzonder 

vriendelijk en tegemoetkomend. Nauwelijks bagagerevisie, 
bij bet uitreizen in het geheel niet. Invulling van deviezen
formulier zonder, dat de deviezen nagezien worden. Uiterst 
na~1keurige en langdurige pascontrole, speciaa l van de foto. 
Ongeveer tien minuten per sne·ltrein van de grens, niet ver 
van de spoorbaan, een houten uitkijktoren en onmiddellijk 
voor de grens een, die uitgerust is met machinegeweren. 
Twee parallel lopende prikkeldraadhekken van enige meters hoog 
langs de grens. 
Het blijkt, dat langs de grens uitgebreide mi jnenvelden zijn 
aangebracht. 

2. Execut i ve. 
In de straten veel politie~politie in uniform, welke 

sterk op de Russische lijlct. Veel Hongaarse militairen, die 
een geschoolde indruk maken en 1neestal zingend marcheren. 
'sNachts razen vr achtauto's door de straten met troepen, die 
terugkeren van nachtoefeningen. Veel huizen en huizenblokken in 
BUDAPEST worden door militairen met machinegeweren bewaakt. 
Er zijn twee soorten razzia's. De officiele, die in de hotels 
van deur tot deur gaat ter controle en de onofficiele verrassende, 
welke of in alle stilte plaats vindt of met veel ophet: door poli
tie-auto's met sirenes. 
De eigenlijke leiding van het Hongaarse leger is in handen van enige 
Russische generaals met ongeveer vijftig verbindinsofficieren. 
Bijzonder vertrouwen van de Russen genieten de minister van oor
log FARKAS en zijn plaatsvervanger NOGlUU)I. 
In de Andrassy-ut vormen vier grote huizen den catrale der staats
politie. Voor alle ramen staan geraniums. In het huis, waar de 
verhoren plaats vinden zijn ze van boven tot onder met tralies 
voorzien. Alle ingangen zijn zwaar bewaakt. De poorten worden 
alleen na nauwkeurig onderzoek van de legitimatie geopend. Tussen 
deze huizen staan lange rijen van de nieuwste vrachtauto's van zeer 
verschillend type. 

-2-
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De Budapester is zo bang, dat hij in het algemeen niet op het 
trottoir voor deze huizen durft voorbij te lopen, doch de straat 
oversteekt. Na de verboren komen de slachtoffers veelal weer 
thuis met gebroken knieen (als in TSJ:ECHOSLOVI.AKIJE) 

1 
verminkte 

geslachtsdelen of anderszins. Niemand, die aldus terugkomt, 
spreekt e~ woord over wat hem wedervaren is. 
Het ismet juist, dat bij de politieke processen injecties worden 
gegeven, welke de betrokkene er toe breagen te bekennen. De be
klaagde heeft eenvoudig bij het proces een les op te zeggen, die 
hij uit het hoofd heeft moeten leren en die tevoren herhaaldelijk 
gerepeteerd is. De geringste afwijking van de tekst is aanleiding 
voor dusd anige folteringen( op een wijze, die uiterlijk niet te 
zien is), dat zulk een afwijking geen t weede keer voorkomt. 
De beloning per geval, fut men bij de staatspolitie aanbrengt is 
100 ft. 
Er zijn twee grote concentratiekampen, waar de behandeling niet zo 
slecht is als in de gevangenissen. 
In de z.g. luxe-hotels hebben geen razzia's in de vorm van controle 
kamer voor kamer pla~ts, doch wel onofficiele arrestaties. 
Binnen vierentwintig uur na aankomst rroet men zich persoonlijk bij 
de politie melden. Aldaar spreekt men met jonge meisjes, die de 
talen zeer goed beheersen, waarbij men nauwkeurig bekeken wordt, 
ofschoon alles snel en beleefd plaats vindt. Men moet een formulier 
invullen en ondertekenen. 
Ieder huis heeft een politieke dwarskijker, die weer verantwoordelijk 
is tegenover die functionaris, die onder de nazi's blokhoofd heette. 
De geringste details worden gemeld, b.v. aankoop van een voorwerp, 
dat te duur geacht wordt voor het inkomen, waarna men een explicatie 
moet geven. 

3. Censuur. 
Officieel bestaat geen censuur, doch alle correspondentie van 

ook maar in het minst verdachte personen van betekenis wordt gecon
troleerd. Met RUSLAND corresponderen pra8tisch alleen officiele in
stanties. Prive-correspondentie loopt maandenlang en wordt officieel 
gecensureerd van Russische zijde. 

4. EMIGRATIE. 
Officieel kost een Hongaarse pas voor uitreis 140 ft. Zulk een 

pas krijgt men echternormaal niet, indien de staat geen belang bij 
het vertrek heeft. De emigratiepas, die tegelijk een verbod tot te
rugkeer inhoudt, is echter, indien men politiek niet verdacht is, 
voor bedragen vanaf 150.000 ft. te verkrijgen. 
In het bijzonder Joden verlaten het land a tout prix. Zij verwachten 
n.l. op de duur, hoe ook de ontwikkeling zal, zijn, pogroms, terwijl 
bovendien de zionisten door de communistische regering als nationalis
ten en dus als gevaarlijk beschomvd worden. 
In de hoogste politieke functies bevindt zich intussen een aantal 
Joden, doch zulks doet het anti-semitisme toenemen. Velen gaan via 
OOSTEiiJ"RIJK naar TSJECHOSL0\:7AKIJE en vandaar naar PALESTINA. 
AMERIKA en PALESTINA zijn meestal bet doel." 

A. 



9 November 1949 • 

U 19814 a - C 56 - C1/CS2 . ' 49 

(11"5/ 

•• Bijgaand moge ik U een afschrift doen 
toekomen van een schrijven van Hr l'IÏS Gezant 
te BUDAP.EST, gericht aan het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken te 'sGRAVENHAGE, welk 
schrijven mij door tussenkomst van dit 
Ministerie bereikte en naar de inhoud waar
van ik U kortheidshalve moge verwijzen. 

A. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE. 



Betr: z.g.n. vrijw~illige 
lening 5-ja~plan. 

VlOO'ROUVIELLJK. 

BUDAP.EST, 10 October 1949. 

De pressie, die van Regeringswege op arbeiders en boeren wordt 
uitgeoefend om in te schrijven op de z.g. 5-jarenplanlening, waarover 
ik r.eeds eerder berichtte, neemt grote omvang aan. Van tijd tot tijd 
worden gegevens verstrekt over de resultaten. 
Tot en met 9 dezer was voor e~n bedrag van 730 millioen forint ge
tekend. Het schijnt echter, dat vooral ten plattelande de boeren 
voor deze lening weinig voelen, want nieuwe agitatoren zullen worden uit
gezonden om de boeren en vooral de kula~n te "overtuigen", dat zij 
beter moeten inschrijven. In de practijk vdl dat zeggen, dat de kulakken, die 
niet of niet voldoende intekenen, wel erop kunnen rekenen van buis en hof 
verdreven te worden. 

Intueen kan me".al uit dusdanige berichten wel concluderen, dat 
de resultaten van de inschrijving toch nog niet meevallen en dat men 
bad gerekend op een veel grotere overtekening van de lening, die 
immers voor 500 millioen forint was uitgeschreven, maar waarvan reeds 
de tweede tranche van 500 millioen gereed lag om bij overtekening 
te worden uitgegeven. 

Om de lening toch vooral populair te maken worden in de kranten 
artikelen geplaatst, welke wedgveren in het vertellen ~an onzin. 

Zo schrijft b.v. de Szabad Nep, dat wanneer in het buitenland 
de rente op leningen moet ~orden betaald, zulks altijd uit de belas
tingen geschied, dus op kosten van de arbeider, ten gunste van de 
bourgeoisie. Deze Hongaarse lening kamt de arbeider echter in veel
voud ten goede, want 1. krijgt hij zijn geld terug en 2. incasseert' 
hij de zegeningen van het 5-jaranplan. 

De namen van prominente personen, die op de lening tekenden, 
worden in de bladen vermeld, met het bedrag hunner inschrijving. 
Bijzonder trof mij daarbij, dat de ten onzent meermalen opgetreden 

....... dirigent, KLEMPERER, vanuit AUSTRALIE voor 10.000 forint had inge
tekend. 

Over het algemeen heeft het gedwongen intekenen op de lening 
bij de arbeiders veel gemor doen ontstaan, waaraan vrijopenlijk uiting 
wordt gegeven, doch de pressie op hen is van zodanig kaliber, dat 
zij desondanks tekenen. 

Zijner Excellentie 
de Here Minister van Buitenlandse Zaken 
t sGRAVENHAGE. 

De Gezant, 



11 October 

U 19551 a - C 56 - 01/CS 2 

Betr: Surveillance van bongaarse botels. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron ontving ik een lijst 
van hotels, welke voortdurend onder s~!feillance staan 
van de hongaarse lviVID in samenwerking met de Russen. 

In alle kamers van deze botels zouden microfoons 
gephalst zijn. 

DEBRECEN 

EGER 

K.APOSVAR 

MISKOW 

NAGYKANIZSA 

NYIREGYHAZA 

PECS 

SPPRON 

SZEGID 

Astoria, Bristol,Brittania,Continental 
Imperial, 1;rzsebet, Nemzeti, Wien, Szabo. 

Ararry Bika. 

Korone.szallo 

Nagyszallo 

Beretvas 

Miskolci Kossu thszallo 

Pannoniaszallo 

Bristol; Koronaszallo 

N adiorszallo 

Pannoniaszallo 

Royalszallo 

SZEKERSFEHERVARArpadszallo 

SZOINOK 

SZO:MBATHELY 

Ve 

Tisza 

Szallo. 

.AOO • 

.n.e.n het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
• sGRAVENHAGE. 

1 I 

1-
OCT. 194q i 

I 

1949 
r/?-'"".J 1 



Betr.: -. Russisch sprekende 
";: ., 

Hongaren. , •. ·· 
. . . . ' 

Met ;referte aan Uw schrijven U 18943 c C ., 56 
KC J,. dd. 21 September 194.9 verzoek ik' U. "mij ; te .doen mede- _ 
delen of. het daarin gestelde ook geldt '{oor buiten hun land 
vertoevende Hongaren. . · • . 

.. In het beVE?,stigende . g~val zal' ik gaarne verne- . 
men of het U bekend is of deze in .Neperland levendë Ho~ga- . 
ren zich dan moeten mEiden bij he-t Hongaarse . Gezantschap 
h. t • 1. j ' ~ • • ~ 1 . ' ~. .c:.. l • • • ~ t '· 

De Heer Regeringscommissaris. ·' 
in ·Algemene Dienst, ·· 
~lein 1813 No. 4, 

s-GRAVENHAGE. · 

.. 
HET HOOFD VAN DE DIENST, 

·Namens deze, 



21 September 1949 

u 18943 o - a 56 - KO 1 
IVo 

~ 3 SEP. 1949 . 

Iw {!b '~ 
Betr: Russisch sprekencie Hongaren. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam 
ik onderstaand bericht : 

"Le Minietere de l 'Education Nationale 
a invite tous les Hongrois qui parlent le 
rus se de se presenter immedia tement, person
nel lament ou par ecrit, au dit Ministere. 

Ceux qui ne donneront pas suite a cette 
\ invitation seront punis si leur capacite~de 
\ parler le russe est decouverte plus tara. 11 

~ 
ABC • 

.Aan bet Ministerie van Binnenlandse ~aken 
Javastraat 68 
'sGBA VENHAGE • 





uu ,949 

19 Juli 194~ 

U 17671 a - C 56 - KC 1 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron v~:- rnam ik onderstaande gegevens. 

1. Door de comnunistische partij is in HONGARIJE bij elke feestelijke 
gelegenheid nauwkeurige controle wie vlagt en met welke vlaggen. 
Het is nog steeds mogelijk HONGARIJE legaal te verlat en, wanneer 
men a lthans niet politiek verdacht is. }, en heeft dan officieel 
honderdduizend forint te betalen. Tracht men onoff icieel vergunning 
te verkrijgen, dan is de totale omkoopsom der bij de zaak betrokken 

organen in het algemeen lager, dan het officiele bedrag, daar 
het dan niet aan de ~taat wordt afgedragen. 

2. De grens tussen HD:r&RIJ"E en OOSTENRIJK is in de laatste Ujd zeer 
versterkt. Er is een verboden zone van dertig kilometer ingeöteld 

voor bet betreden \laarvan men een speciale vergunning nodig beeft. 
In elk plaatsje binnen deze zone ligt een groep grensbewakers, be

staande uit 25 politiemannen , 25 militairen (bonved), die beschikhen 
over honden en voertuigen. 
Op gezette afstanden staan de vier-meter, hoge draaitorens met 
schijm7erpers en machinegeweren. 
Bij herhaling is officieel bekend gemaalct, dat in eeval van vlucht 

de falll:ilieleden als gijzeJ.aars worden beschouwd. 

3. De ~rens met OOS''.'.El.ffiiJK is dan ook voor illegale emigru.tie bijna 
onbruikbuar geworden, zodat velen thans door de bossen in bet grens
gebied met 'r:.:>J'...<;CHOSI.Dd.AKIJE via dit laatste land ~racbten het 
:est en te bereilr-.en. 

ABC. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
' s-GL.t~.VENJIAGE . 



7 Juli 1949 

I ' I 
... ·-·~-, 

13 JUU 1949 I U 17713 b - C 56 -KC 1 

Betr: Gabor PETER. . :,~.;:--z~JZ l I e 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron 
vernam ik onderstaand bericht. 

Jl 1. Medegedeeld wordt, dat de Genera,l 
~ Gabor PETER, chef van de politieke 

politie te BUDAYBST ~edurende enige 
dagen in de gevan~ enis zit. 

2. Zijn gevangenneming zou in verband 
staan met de executie van Kolonel 
OSZKO, ·vaarvan in de pers melding 

.'is gemaakt. 

~ 
ABC. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
• s-GHAVENHAGB . 



No. 65794. 

Betreft; Z~ivering directie der 
Spoorwegen in Hongarije. 

j . ,· . ··; 

L Vai\JC.~'-'~il.l J 

Te Uwer kennisname doe ik U een bericht toekomen, het
welk mij van betrouwbare zijde werd gemeld. 
1. De zuivering van de dir ectie van de Hongaarse spoorwegen 
wordt voortgezet tot de totale eliminatie van de voormalige 
leden daarvan. 
2. Dr. VARGA, president en COLOMAN LUX( één van de grootste 
experts van Hongarije) zijn gearresteerd en naar Rusland 
gedeporteerd. 
3. Directe~r FBANXENDORFER, die kortgeleden nog in Moskou 
was is eveneens geëlimineerd. 
4. De nieuwe directie bestaat lrltslttitend uit vertreilwens
mensen van de communistische partij. Zij ia bovendien onder 
controle van een Russische commissie, welke zetelt in een 
daartoe afzonderlijk bestemd g-edeelte van het gebouw der 
spoorwegdirectie. 

Bovenstaande sezonden aan 
Nederlands a Spoor'"egen, 

der 



6 Juli 1949. 

U 17709 a - C 56 - KC 1 

Betr: Zuiver ing in de dire~ tie van de Spoorwegen in HONGARIJE . 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron ontving i k de 
vo]»gende inlicht in ·· en . 

1. Medegedeeld wordt , dat de zuiver ing van de directie 
van de ·Spoorwegen vo ~rtgezet worden tot de totale 
eliminatie van de voormalige leden van de directie. 

/)(
7 

r 2 • . Dr V ARGA , .:,J residerit en COLOMA..W LU~{( één van de 
grootste expe~ van HONGARIJE) z ijn gearres teerd 
en naar lUSL~~ gedeporteerd. 

""' 3. Directeur 'RAWCEN.JO.~.lFER , die kortgeleden nog in 
MOSKOU was, is eveneens g eelimine ~rd. 

·'l 
4. De nieuwe directie bestaat ui t sl .J. i tend uit ver

trouwensmensen van de communistische partij. 
Zij is ~ ovendien onder contr ole van een Rus ~ische 
commissie, '!elke zetelt in het gebouw van de di-

~ rectie in een gedeelte van het geheel afgez.onderd. 

~ . 

ABC. 

Aan het Minister ie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 



, Volçno 

I "3 0 JUNI 1949 
-

24 Juni 1949 
. AC I b~/3 tY 

U 17411 c - C ~6 - KC 1 

Betr: Nieuw pro~s in HONGARIJE . 

Uit gewoonlijk bet.touwbáre bron v =rnam ik als 
volgt: 

1. De politieke politie en de politieke afdeling van 
het Ministerie van Oorlog z ijn bezig een grootse 
rechtszaak voor te bereiden, waar de voornaamste 
beschuldigden leden van het afwezige diplomatieke 
persone2l zullen zijn en de informateurs van het 
Gezantschap van de VE ENIGDE STATEN te BUDAPEST. 

2. Het proces zal de s pionnage uitgeoefend door de 
VElillNIGDE STATEN , het gebruiken v8n de geestelijk
heid, de onrechtmatige inmenging van k~RIKA in 
de binnenlandse zaken van HONGARIJE, enz. goed laten 
uitkomen. 

3. Onder de beschuldigden bevinden zich de jezuiten
paters KERKAY ( met 58 medewerkers), de gravin 
PONG1..?.ACZ en haar dochter, Mevrouw SZBGEDY MASZAK (zus
ter van de Hongaqrse gezant te WASHINGTON) en een 
twaalftal anderen. 
Van Amerikaanse zijde zullen in deze zaak wor den be
jrokken: SELDEN , CHA?IN, COCHRANE, STEUSSY, KOPCZAK, 

en MERRYL. 

4. Als beschuldigingsmater iaal zullen enige brieven 
dienen, die aan de zoon van de Heer CHAPIN overhan
digd zouden zijn - en andere, zeer vertrouwelijk, die 
de Heer SEZGEDY MASZAK verstuurd zou hebben met de 
diplomatieke koerier van de V~RENIGDE STATEN. 

5. De begindatum van dit proces zal afhangen van het 
proces in hoger beroep van Kardinaal MI NDSZENTY. 
Dit nieuwe proces moet dienen als aanvullend bewijs 
~egen de Kardinaal. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javas t raat 68, 
• s-GRAVENHM+E 

ABC. 



- ' 

~ 26 Artril 1949. 

U 146~0 f - C 56 - KC 1 C,..- 1949 

Betr: Hongaars spionnagenet. 

4t 

•• Ingesloten moge ik U omtrent 
bovenvermeld onderwerp een aan~l 
krqntenknipsels doen toekomen, 
naar de inhoud waarvan ik U kort
heidshalve moge verwijzen. 

A. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 




























	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	0969b.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031
	full0032

	0969c.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013




