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Art.1. 
De veren~g~ng is opgericht en gevestigd te Heerlerheide. Zij 
draagt als naam: "Hongaarse St.Earbara Vereniging". In het vaan ... 
del van de Vereniging staat de beeltenis van de H~Maagd, "Hoge 
Vrouwe van Hongarije", St'.Stephanus en St'~iJ3arbara. 

Art.2. 
De vereniging is gebaseërd op de beginselen van de Katholiek
Christelijke Godsdienst. 

Art.3. 
Zij beoogt te zijn een zuiver culturele veren~g~ng. Geen poli~ 
tiek mag door haar worden bedreven of voorgestaan. 

Art.4. 
Zij tracht haar doel te bereiken door: 

a. maandelijkse bijeenkomsten te organiseren en aldaar de 
Hongaarse taal, gewoonten en gebruiken te bestuderen, te 
spreken en te propageren; 

b. door het beschikbaar stellen van Katholiek-Christelijke 
Hongaarse boeken en geschriften. 

Arto5o 
De vereniging zal raad en bijstand verlenen aan haar leden, die 
deze van node hebben. 

Art.6. · 
Zo mogelijk zal maandelijks een R.K.Hongaarse H.Mis worden gele
zen voor het geestelijke en stoffelijke welzijn der leden. 

Art·.7. 
Minstens eenmaal per jaar zal de vereniging voor ·haar leden een 
vacantietocht organiseren in of buiten Nederland. 

Art~8. 
Lid van de vereniging kunnen zijn alle natuurlijke personen van 
Hongaarse stam, die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; steu
nende leden kunnen zijn van vreemde nationaliteiten ook. 

Art.9o 
Men wordt lid door aanmelding bij de secretaris na de beslissing 
van het bestuur. 

A:Ft'e'10e 
Het Bestuur is samengesteld uit Voorzitter, Secretaris, Penning
meester en twee C~mmissarissen, die tevens de functie vervullen 
van Kascontrolecommissie, bijgestaan door een Geestelijke Advi
seur, benoemd door Zijne Hoogwaardige Excellentie de Bisschop 
van Roermond. 

Art.11. 
De contribut~~ wordt vastgesteld op Een Gulden per maand, bij 
vooruitbetaling te vold~en. In bijzondere omstandigheden kan 
hiervan door het Bestuur worden afgewekeno 

Art.12. 
De verkiezingen van het Bestuur: 

a. Het Bestuur wordt bij meerderheid van stemmen ep telkens in 
Januari of Februari van ieder jaar te houden Algemene Jaarverga~ 
dering gekozen. 
Het Bestuur treedt ieder jaar in haar geheel af, maar de aftredende 
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. 

b. 
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b. De bestuursverkiezing is slechts mogelijk indien meer dan 
de helft van de leden aanwezig is. Is de helft van de leden niet 
aanwezig, dan wordt binnen een Maand na dé eerste vergadering een 
nieuwe Algemene Ledenvergadering gehouden~ Ongeacht het aantal 
leden dat op deze vergadering aanwezig is, kan thans tot bestuurs
verkiezing worden overgegaan. 

c. Ook de steunende leden hebben actief, maar geen passief stemrecht. 

Art.13. 
a. Tenminste eenmaal in de twee Maanden zal een Bestuursver

gadering worden gehouden. 
bo Tenminste eenmaal in de drie Maanden zal een Algemene Le

denvergadering worden gehouden. 

Art·~:14. · 
a. Op grond van zedeloos, onchristelijk of met het doel van 

de Vereniging strijdig gedrag, kan op voorstel van tenminste vijf 
leden, bij meerderheid van stemmen een persoon het verdere lid .... 
maatschap worden ontzegd. 

b. Behalve het Bestuur heeft ook · de Geestelijke Adviseur het 
recht een lid .tijdelijk te schersen. 

c. Een lid, dat gedurende zes Maanden zijn contributie niet 
voldoet, houdt aut•matisch op lid van de Vereniging te zijn. 

d;. Als de Vereniging ophQ1.ldt te bestaan, valt het vereniginga
vermogen ten goede aan de R.IDt.:_Yj,.ncentiusvereniging te Heerlénf~· 

Aldus opgesteld en volgens de aanwijzingen van de Kerkelij~e 
Overheid herzien, goedgekeurd ep - de Algemene Jaarvergadering van 
10 Februari 1952·. 
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UITTREKSEL 

Uit : OD 349 Naam: MAANDRAPPORTEN LIMBURG 
Voor: OD 1894 Naam: HONGAARSE ST. BAREARA VERENIGING 
Ag.nr: 133368 Afz. ID Heerlen datum: 11 Apr 1952 

Aard van het stuk: Rapport over de maand Februari 1952 

..&. - ...... -- .... 

i I 'VREEMDELINGEN. < 

I Men is ar eindélijk [i nl gesla.e:gd een best\lur sam~n te stellen voor 
1 de Hongaarse St .:Sarbara.vereniging. · . · 

• / De be.etuursled•n zijn: . _ . · 
\./ . II.A:LFICS,Jozseph,geboren te ·FUnfkirohen (Hang.), 11 Maart 1894,gehuwd,R.K~ 
~~,; ~entenbande~ar,wonende te Heerlen,Li~sterstraat 33,Voorzitter; 

-~~ '/ IJAJIX:•Mi«hal,geboren t i :Nfv'a-J~tráz (Hong.),7 April 1927,R.K.,mijnwerker, 
~~ wonende 1e Br~s~,Steen~rgltraat 19,Secretaris; 
~ i I GINCINGER,Jakob,ge'bcret~,;?.l tf D~o~ \tfiong.),7 Juni 1895,gehuwd,mijnwerker, · 

! • r .wonende te ~sp,.Prihs ~Hencl;-~kl.aan 63 ,Penningmeester; · 
~l.rÇ 1PA:RDAVI,Antal,gebóren te Oss~ny (Hong.) ,2 Januari 1898,gehuwd,mijnwer
(~ ker,R.K.,wonende te Hoensbroek,Hubertusstraat 16,Kascontroleur. 

•• 1 ~ 1 i Met ui tzonderillg van. Janik bezitten allen de Hong~~se na tionali- · 
.. I! l teit.Janik,die van Tsjechische nationaliteit is,staat b~J de politie op 
· · t politiek gebied niet erg gunstig bekend en wordt deswege geobserveerd. 

' HiJ heeft inmiddels het bericht ontvangen,dat hij o,p grond van de sta
tuten geen beatuursfunctie kan bekleden, en heeft zijn mandaat reeds 
ter beschikking gesteld.OVer enkele weken zal een nieuwe secretaris 
worden verkozen. - --·-

Uitgetr. door: P. Op aanwijzing van : B III 

Datum: 28-7-52 

~- 3361 0 ·'50 
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.132658 
1 pasfoto 

SZILAGYI 

In antwoord op de slotalinea van Uw schrijven van 
1 dezer No. 77/52, betreffende het bezoek van de Hongaarse 
zaakgelastigde, moge ik U berichten, dat de zaakgelastigde 
in Nederland van de Hongaarse Regering,- Andreas MOCZI, 
enige tijd naar Hongarije is geweest, gedurende welke tijd 
zijn functie we::cd waargenomen door Sandor SZILAGYI, geboren 
te Szolnok in 1896, attacht$ aan deze legati'e. Bijgaand · 
gelieve U een pasfoto van hem te ontvangen. · 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 

Aan de Heer Commissaris 
van :Poli tie 

Voor dJe, 

-; 

te 
H e e r 1 e n • -

---------------~~ ,. 

-
M..- ~ E. R!=SI AU 

r 
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In o.a_..Kslui ti!1-f, O:!: r11ijn schri jv~'>n van 8 Februari j .l., 
Iitt.G.:~o.58/52 met b ... tre~Ldnc; tot nevenvermeld onderwerp 
PlOé,e ik U het n::>volbende berichten: 

In het l"'Rtst van Januqri j .l. VPrschn n ten huize van 
J{ JoseJ-h V.'ill.GA, geboren te Zenta (Rong.), 19 Februeri 1904, 

x 
van Hon.gear'se na tionali te i t, wonende alhier aan het adres 
Reestr~at 9, de Hont;Rarse Zr-.o.kgelasticde te ' s-Gravenhage, 
of een ·von diens Iegatieambtenf-l.ren, e;en·1.amd 11 ZSILAGYI 11

, die 
in ge.zE-lschap was van een dame. ~ 

X Volo;_,"ens Ve.rge vnd. zou Anélre2.s I.WCZI wederom uit Den 
Heag zijn vertrokken en zou Szilagyi de vertegenvmordiger 
ZlJn vqn de huidig~ Hongae.rse Republ.iek bij de Nederl '1ndse 
Regering. 

L'-'..., tstgenoende persoon werd naar de '.'.'oning "van Var ga 
r·.:brqch t door de Hollf,8ar Gyorgy KALF ICS, .::;ebol~en te Pees 
rHong.), 21 November 1899, wonende alhier, Koekoekstraat 25. 

Szilagyi ver'l· nc;d8 V8n V2.rga de adressen VCJn de hier 
wonE-nde Hongaren .Dit '.ilieiGerde VargR, waarbi j hij opmerl:te, 
dat Szi1ae;yi deze ook aan Kalfics had kunnen vrae;en. 

Hierna dee d.. Szilagyi hEo-t: voorstel om met een 10-tRl 
HoneRren in zijn gez lschep omstreeks hPlf ~~T.sart a.s. een 
gezellit:;e dag ti? areaniseren in een of ander resta1..1.rant. 
Hij ·wenste met hen te ge.an eten op een geschikte plr•.:a.ts in 
deze e;em~ente en hij beloofde in de gesprekken, die tijdens 
dit samenzijn gevoerd zouden worden, de politiek buiten het 
geding te laten. 

Varga heeft dit alles van de hand gewezen, ofscboon 
hij zich flet de huidige leiding in de Hongaarse St.Barbara
Verenie;inc?; niet goed kan verenigen.Vol0 ens hem zijn de voor
zitter "'n de secretaris van deze verenie;ine; not; te jone; en 
tev•"'ns te eigenzin..n.ig. Vole;ens de stRtuten en de reglementen 
moet het bestuur v2~ deze verenigins ieder jaar aftreden. 
In de l~atstgehouden vergadering is men er niet in geslaadd 
een nieuw bcs~'!.V~ te kiczen.De zittende b~s~1ursleden stel
dPn zich niv t meer herkie sb~ ar .Th!en zou vel over een secret8-
ris kunnen beschikken.Het ~oet een in de ~emeente Br~nssum 
woonPchti[;e Hongaar zijn. 

M.i. heeft de }::omst van de Ho!1..t;e.arse Legatieai!lbtenaar 
naar Hr~rlen wel eni0 e beroering gebracht onder de Hongaren. 

Voorts zij vermeld, dat er eru(ele Hongaren zijn, die 
bij de naam R.I{. St .Bs.rb@.ra-Verenie;ing het woord uR.K~' zouden 
willen l:1ten vervallen en een neutraal standpunt zoud~n vil
len innemen met uitsluiting van iedere politieke gedachte. 

\ 

I~ zcu het zeer op prijs stellen, indien U mij met be-
trekking tot de persoon van "SZILAGYI" nadere inlichtin&en 
zoudt willen doen toekomcn.Einde. 

Heerlen, l Maart 1952. 
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Verbinding no.72. 

Litt.G.no.58/52. 
I I 

Bezoek Hongaarse zaakgelastigde. / ~ 
Bericht op brief ddo.8 Februari 1952 no.129115. 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven moge ik U berichten, 
dat een en ander reeds door mij werd vermeld in het rapport over 

de maand Januari 1952. 
Daaraan kan worden toegevoegd,dat de Hongaren op 10 Februari 

1952 in een besloten bijeenkomst het besluit hebben genomen,dat 
degenen,die in contact treden met de legatie of de zaakgelastigde 
van Hongarije uit de Hongaarse St.Barbaravereniging zullen worden 
gestoten.Verder werd besloten alles af te wijzen,wat door de lega
tie wordt voorgesteld. 

Josef Kalfics en Willem Krasz staan afwijzend tegenover de 

·t voorstellen van de legatie;~ schijnt bereid te zijn 
met de zaakgelastigde contact te onderhouden.Deze laatste kan zijn 

kerkelijke plichten niet meer vervullen. 
Voor Uw bericht zeg ik U gaarne dank.Mochten U in voorkomend 

geval verdere berichten bereiken,dan zal ik het op prijs stellen 
daarvan op de h&gte te worden gehouden. 

Heerlen, 12 Februari 1952 . 

V 
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Wellicht ten overv:Loede .moge ik U berichten, dat . op ' 
22 Januari j.l. de Hongaarse zaakgelastigde Andras MOCZI 
een bezoek heeft gebracht aan de. U bekende Georgy_ KALFICS, 
Josef KAL.ll1ICS en Willem KRASZ. · · . 

liet doel van dit -bezoek zou :zijn geweest kennis te 
maken met Hongaren uit de mijnstrcek ·en de mogelijkheden . 
te bespreken tot het houden van een bijeenkomst in de mijn
streek omstreeks Maart a.s . Deze· bijeenkomst zou-dan onder 
leiding staan van MOCZI . · · 

Ikmoge U verzoeken mij zowel over dEl, voorbereidingen 
van deze bijeenkomst als over de bijeenkomst zelf , .op de 
hoogte te willen houden . ~ 

Oommisearia 

HET HOOFD VA DE D~ENST, 
Voor defe , .. · 0 

., RAPP~ 1. 4 . 52 ~~ ~~ 
Mr- K. E. BRESLAU I ?'0· 7 
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UITTREKSEL 

Naam: MAANDRAPPORT~T LIMBURG 

Naam: HONGAARSE St .BAREARA VERENIGING 

Ah. : I.D.Heerlen 

Betreft Rapport over de Maand December 1951 in de 
a~m~~nte Heerlen 

Datum: Jan. 52 

Op 26 December 1951 vierde de Hongaarse StoBarbaravereniging i11 de lLtjnstreek 
in besloten kring haar Kerstfeest in de zaal van het café Polonia te Heerlerheide, 
gemeente Heorlen oHet was een zuiver famiJiefe AstoAanwez!g ~en ongeveer 80 perso
nen,mannen,vrouwen en kinderenoUit de ~peningErede van de tweede voorzitter JoKal
fics en de korte feestrede van de seoretaris WoKrasz bleek,dat de hier wonende Ron
aren hei gastland beeohouvren ale hun tweeä.e vaderland en dat zij dankbaar zijn vcor 

de geboden gastvrijheidein de Nederlandae taal werd opgevoerd een Hongaars Kerst
spel,vertaa~d in het Nederlands door de RoKoHongaarse priester Stepban Mutzslai,g~ 
boren t.e Ba.jot (Honga.rije),9 Januari 1923,wonend.e te Ma.astriclot,TongersestJ.·aat 53o 
Verter werden er kerstliederen ten gehore gebraoht,zowel in het Nederlands,ale ir1 
het Hon oUit alles bleek1 da.t deze vere~igipg op zuiver god5dianstige grondslag 

Uitgetr. door: T.G. Op aanwijzing van : B III 

Datum: 22. 4. 52 
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No" 20076/132o 

Naar uit_ gewoonl:i.jlt betrouwbare b ·o 4 

werd vernomen~ heeft de Honga1;:1.rse zaakgelastj.gde in 
x Nederland~,· Andras JY!.2.Q.[b o:p Dinsdag 22 Januari. 1952 een 

bezoelc gebJ:>acht aan' enkele tn de 1\'rij~s-'~Jreek wonende 
Hongareno 

Voorzover bekend arrj.veerde J:'li.j o:p yermelde datum 
omstreel{s 12.00 uur~ vergezeld van zijn secretaresse t 

)<.f :per al.lto aan de woning van F.::.ALJ?ICS? Giorgy. geboren te 
Pees (H)~ 21ollo99 1 van Hongä'á.rsë-national:i.teit~ wonende 
te Heerlen, Koekoelestraat 25 ~ 

In de namiddag bezocht MorJzi. in gezelscha~P. van 
A Kalfics él.e broer van laatstgenoemde~ KALFICS" Josef, 

geboren t:e Fuenfkirchen, ll,J.,94s van''1Iöngää:i~se . 
nationaliteitt van beroep groentehandelaar~ wonende te 
Heerlerheide; Lijsterstraat 33 o Kalfics ,Jo is Tweede 
Voorzitter van de Hongaarse vereniging Sto 13arbara 
te Heerlerheide .. 

Voorts werd een bezoelc gebracht a.an de Secretaris 
van deze Hongaarse verenj.ging te Heerlerheide~ KRASZt 

X Willem~ geboren 13.3 .,15 te lVIoës (Dld) 'i Hongaar t ''W'ë'rkzaam 
op de W:ijn Oranje Nassau IV onder noo 29~ wonende te 
Hee:r·lerheide~ Elandstraat 71" 

Het doel van dit bezoek door Moczi zou zijn geweest 
kennis te maken met Hongarenuit de Mijnstreek en om 
de mogelj.jkheden ·c.e bespreken tot het houden van een 
bijeenkoms·t; van Hongaren in de Mj.jnstreek omstreeks 
lVIaart aosa .Deze bijeenkomst zou dan onder leiding staa:n 
~n:m de zaakgelastj_gde ~1loczi voornoem.do 
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Réf.: Votre note n° 107956/CBS/916, du 9-7-1951. 
Votre note n9 107956/CBS/1168, du 12-À~-1951. 

Sur le plan général, la teneur de votre note 
n° 916 n'a pas donné lieu jusqu'à présent à des remar
ques particulières. 

Nous serons incessamment en mesure de vous faire 
parvenir les résultats de l'enquête ouverte en cause 

. de JEZSO, Alzbeta• 

I 

Le 3 décembre 1951. 

I 
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~ Bijlage IV 

STATUTEN EN REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING VAN HONGAREN TE HEERLERHEIDE 

Art. 1. 

- De Vereniging is opgericht • "" . • • • • • • • • • • • • • • • • 
en gevestigd te Heerlerheide. Zij draagt als naam "Hongaarse St. Bar
baravereniging". 

l Art. 2. 

De vereniging ie gebaseerd op de beginselen van de Christelijke Gods
dienst, alsmede de daar van afgeleide moraal en zedeleer. 

Art. 3. 

Zij beoogt te zijn een z~ivere Hongaarse culturele vereniging. 
Geen politiek zal door haar worden ·bedreven of voorgestaan. 

Art. 4 • 

Zij tracht haar doel te bereiken door: 
a. Maandelijkse bijeenkomsten te organiseren en aldaar de Hqngaarèe 

taal, gewoonten en gebruiken te bestuderen, te spreken en te be
oefenen. 

b. Door het beschikbaar stellen van Christelijke Hongaarse boeken en 
geschriften. 

Art. 5. 

De vereniging zal raad en bijstand verlenen aan alle Hongaren, die deze 
vragen of van node hebben. 

Art. 6. 

De vereniging zal trachten met alle in Nederland levende .Hongaren een 
nauw contact te onderhouden. 

Art. 7. 

Zo mogelijk zal maandelijks een R.K. Hongaarse H. Mie worden gelezen 
voor het geestelijk en stoffelijk welzijn van de leden • 

Art. 8. 

Minstens eenmaal per jaar zal de vereniging, volgens nader uit te wer
ken regels, een vacantietocht organiseren voor haar leden. · 

Art. 9. 

Van het 1 idmaat schap: 
a. Deelgerechtigd lid kunnen worden natuurlijke personen van Hongaarse 

stam, die de leeftijd hebben bereikt van 18 jaar. 
b. Steunend lid kunnen worden alle personen, die de leeftijd hebben be

reikt van 18 ja~ • .. Art. 10. 

Men wördt lid doo~ aanmelding bij de secretarie of degene, die hem ver
vangt. Het lidmaatschap van de deelgerechtigde leden is aan ballotage 
van het Bestuur onderworpen. ~ 

Art. 11. 

a. De ·contributie van de deelgerechtigde- en steunende leden bedraagt 
één gulden per maand, bij vooruitbetaling te voldoen. 

b. In bijzondere omstandigheden kan hiervan door het beatuur bij ·meer
derheid van stemmen worden afgeweken. 
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Het beatuur bestaat uit: 
a. Voorzitter. 
b. Secretaris. 

I 
I 

Art. 12. l 
(, 

c. Penningmeester. _ 
d. Twee commiesarissen,·die tevens tot taak hebben, minstens éénmaal 

per jaar de kas te controleren. 

Art. 13. 

Van verkiezingen van bestuur: 
a. Het bestuur wordt bij meerderheid van stemmen gekozen op de telkens 

in J a.imari van ieder jaar te houden Algemene Jaarvergadering. Het 
bestuur tree~t-ieder jaar in zijn geheel af. 

b. De aftredendé .~e~tuursledBn zijn terstond herkiesbaar. 
c. ~en bestuursvergadering is .slechts mogelijk, indien meer dan de 

helft van de stemgerechtigde leden aanwezig is! . 
d. Is de helft van de stemgerechtigde leden afwezig, dan wordt binnen 

een maand na de eerste vergadering een nieuwe Algemene Ledenverga-
dering gehouden. _ 

e. Ongeacht het aantal stemgerechtigde leden, dat op deze vergadering 
aanwezig is, wordt dan tot bestuursverkiezing overgegaan. 

Art. ' 14. 
Stemgerechtigd zijn: 
a. Alle deelgerechtigde ledem. 
b. Alle door het· bestuur, bij meerderheid van stemmen schriftelijk daar

toe gerechtigde steunende leden. Deze machtiging wordt telkens aleohm 
voor een jaar verleend. 

c. De leden verkrijgen stemrecht door het tekenen van de presentielijst • 
. De steunende leden door inlevering van hun machtiging. 

d. Op iedere ledenvergadering is een bijgewerkte lijst van leden en 
steunende leden aanwezig. Op deze lijst wordt aantekening gehouden 
van de uitgereikte machtigingen tot stemmen. 

e. Alvorens tot stemming wordt overgegaan, overtuigt zich het bestuur, 
of zich geen geval als bedoeld in art. 16 1 tweede lid, voordoet • 

a. Tenminste. éénmaal in de 
worden belegd. 

b. Tenminste éénmaal in de 
ring worden gehouden. 

Van schorsing en royement: 

Art. 15. 
twee maanden zal een bestuursvergadering 

drie maanden zal een algemene ledenvergade-

Art. 16. 

a. Op grond van ergerlijk-onchristelijk, zedeloos of met het doel van 
de vereniging strijdig gedrag kan o~ vooratel van tenminste vijf 
leden, bij meerderheid van stemmen (de helft plus een) ee~ persoon 
het lidmaatschap worden geweigerd of ontzegd. · . 

b. Een lid, dat gedurende zes maanden zijn contributie niet voldoet, 
houdt a~1omatisch op, lid van de vereniging te _zijn. 

Art. 17. 
Voorstellen als in artikel 16, lid a, bedoeld, en voorstellen tot wij
ziging van statuten of reglementen, dienen schriftelijk en ondertekend 
door tenminste vijf stemgerechtigde leden, voor de aanvang van de leden 
vergadering bij de secretaris te worden ingediend. 
Voorstellen, welke niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, mogen 
niet in behandeling worden genomen. 
Aldus opgesteld en goedgekeurd op de Algemene Jaarvergadering van 
11 Februari 1951. · 
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RONG AREH (VERENIG PWSLEVEN) 

Hongaarse Vrouwenclub 
Sedert eind 1948 bestaat er te 's-Gravenhage een Hongaarse 

Vrouwenclub. De leden van deze club - ongeveer een 50-tal - hou
den zich niet bezig met politiek. Zij wonen hoofdzakelijk in 
's-Gravenhage, Voorburg, Wassenaar, Leiden, Delft en Rotterdam. 
De clubavonden worden gehouden op elke tweede Donderdag van de 
maand. Het bestuur bestaat uit Katalin Iren JANICSEK, geboren te 
Budapest op 25 Januari 1909, gehuwd met Petrus Hendrikus Philip
pus ST IE"9ELHAGEN, geboren te 's-Gravenhage op 13 April 1904, van 
beroep technisch vertaler, wonende te Voorburg, van Gaesbeke
straat 53, en Mevrouw ERK te 's-Gravenhage, de Bruynestraat 34, 
die de kas beheert~ 

Hungaria Club 
Sedert 1929 bestaat in ons land een Hungaria Club, geves

tigd te Amsterdam. Haar statuten zijn koninklijk goedgekeurd. 
Van de ± 2800 in 1929 in Nederland wonende personen van Hongaa~se 
nationaliteit, waren toen slechts 50 lid van deze club • 

De Hungaria Club streeft in het geheel geen politieke doel 
stellingen na, doch is uitsluitend op cultureel terrein werkzaam. 
Hieronder wordt _verstaan het tot elkaar brengen van de in Neder
land vertoevende Hongaren, het verzorgen van lectuur, het orga
niseren van recreatie-bijeenkomsten. De leden zijn anti-coromuni 
tisch ingesteld en niet bereid medewerking aan de doorvoering 
van het communistisch stelsel in Hongarije te verlenen. 

De voorzitter van deze club is de Hongaar Andreas PALCSIK, 
geboren 6 December 1899 te Budapest, van beroep antiquair, gehu 
met Klara Dorothea Friederika HEISER, geboren 26 Juni 1908 te 
Berlijn, wonende Hebbemastraat 10 bv. te ~sterdam. Hij is de d 
minerende figuur en dit blijkt óok hieruit, dat de club onder 
Hongaren de "PALCSIK Vereniging" wordt genoemd. 

Door PALCSIK wordt tevens de functie waargenomen van pen
ningmeester, terwijl de Hongaar Gyula GAAL, geboren 3 October 
1902 te Szaparfalus, van beroep orgelbouwer, wonende te Amster
dam, Nic. Maasstraat 43 I, de functie van secretaris waarneemt. 
Tot 1 Juni 1946 was hij in dienst van het Hongaarse Ministerie 
van Bui tenland se Zaken - bode Hongaarse Consulaat. 

Tot voor kort kwamen de leden van deze vereniging iedere 
eerste Zondagmiddag van de maand en verder nog elke Donderdag
avond bijeen in café-restaurant "De la Paix" aan het Leidseplein 
te Amsterdam. Men heeft daar geen afzonderlijke vergaderruimte, 
maar men zit normaal in het café. De bijeenkoms~en worden meestal 
door een vaste ke.rn van 12 tot 20 leden bezocht. Het aantal in
geschreven leden bedraagt ongeveer 80 personen. Aan de Hungaria 
Club is een bibliotheek verbonden. 

St. Barbara Vereniging 
De Hongaarse"St. Barbara Vereniging" (Szent Borbala) be

staat al bijna 25 jaar in de mijnstreek. Tijdens de Duitse be
zetting werd zij door de Duitsers opgeheven, omdat de vereniging 
zich niet wenste aan te sluiten bij de door de Duitsers ingestel 
de kultuurkamer. Al haar bezittingen werden toen in beslag geno
men • . n a de bevrijding heeft men deze terug gekregen. In 1949 
heeft er een heroprichting plaats gevonden van de St. Barbara 
Vereniging. Als doelstelling werd aangenomen het vormen van een 
onderlinge band en het beoefenen en in stand houden van oude Ho 
gaarse volksgebruiken, een en ander met terzijdestelling van po
litiek. Verschillende Hongaren stelden, vooraleer tot de nieuwe 
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v ereniging toe te tred en , de eis, dat de statuten d i enden te wor
den goedgek eurd door de Hongaarse Legatie te 's-Gravenhage. Te 
dien einde werd een bezoek gebracht aan deze Legatie, alwaar men 
een onderhoud h ad met de Hongaarse Gezant BOLONY. 

Deze verklaarde zich accoord, doch deeld e mede, dat de ei
genlijke go edk euring v erleend diende t e worden door de betreff en
de J,1ini st er in Tiongari j e . 

Op 1 December 1950 heeft de vereniging de schriftelijke 
goedkeuring van de ingediende ·statuten ontvangen. Dij deze goed
keuri ng was een schri jv en, waarin de hoop werd uitgesproken, dat 
de verstandhoudi ng tus s en de vereniging en de vooruitstrevende 
Hongaarse Volksdemocratie steeds goed mocht zijn en verder werd 
door de Legatie toegezegd, dat zij bij eventuele moeilijkheden 
gaarne bereid was te bemiddelen. 

Na deze goedkeuring van de statuten en het schrijven van 
de Hongaarse Gezant is in de vereniging een kentering ontstaan 
en deze kentering is waarschij nlijk voor het grootste dee-l toe te 
schrijven a an het werk van de aalmoezenier P. MUZSLAI, Hongaars 
kloosterling, · verblijvend~ in het R.K. Kloost er te Maastricht, 
Tongersestraat 53. 

Op Zondag, 11 Februari 1951, vond namelijk in het Recto
raat shuis, Anjelierstraat, te Heerlerheide, de jaarvergadering 

·plaats van de Hong aarse verenigi ng "St . Barbar a" . 
Tijdens deze verg~dering werd onder meer het reeds door de 

Hongaarse Regering goedgekeurde ontwerp van de statuten en regle
menten goedgekeurd en aangenomen. Verder werd een nieuw bestuur 
gekozen, dat als volgt is samenge steld: 
Voorzitter Istwan URANK A, geboren 18 Juni 1919 te Sasd, 

Hongaar, beroep mijnwerker O. N. III, wonende te 
Heerlen, Beersdal 35, 

Secretaris Willem KRASZ, geboren 13 Maart 1915 te Mörs, 
Hongaar, van beroep mijnwerker O. N. III, wonen
de te Heerlen, Elandstraat 71. 

Penningmeester Margit URA~m A, geboren 1 December 1927 te Pec
sett, Hongaarse, zonder beroep, zuster van de 
voorzitter, wonende te Heerlerheide, Vrankstraat 
no. 64. 

Commissaris Antol Ferenc RICHTER, geboren 26 A.ugustus 1905 
te Sz aboles-Bayatelep, Hongaar, mijnwerker 0. H. 
III, wonende te Heerlerheide, Mijnetraat 44 • 

Commissaris Joseph SZLANINA, geboren 16 Maart 1898 te Alt
wasser, Tsjech, invalide mijnwerker, wonende te 

~ Heerlerheide, Herenweg 247. · 

Na afloop van deze vergadering werd door het voltallige be
stuur met de bovengenoemde aalmoezenier een afspraak gemaakt voor 
18 Februari 1951 om bij een t e komen in het R ... K. klooster t ·e Maas
tricht, Tongersestraat 53. 

Na afloop van deze bespreking werden de volgende richtpun-
ten bekend gemaakt: , 
~ Juridisch geeft de goedkeuring van de statuten en reglementen 
van de vereniging door de Hongaarse Regering geen plicht aan de 
vereniging om met deze Regering of haar vertegenwoordigers samen 
te werken en wel, omdat deze regering onchristelijk is van begin
sel en een dergelijk samengaan daardoor in strijd zou zijn met 
het bepaalde in de statuten en reglementen van de vereniging. 

In de statuten staat namelijk , in art. 2: "dat de vereni
ging is gebaseerd op de beginselen van de christelijke 
godsdienst, alsmede de daarvan afgeleide moraal en zede
leer", en in art. 3 staat, dat "de vereniging een zuivere 
Hongaarse culturele vereniging beoogt te zijn en door haar 
geen politiek zal worden bedreven of voorgestaan". 
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b. Om deze reden onderhoudt de "St. Barbara Vereniging" geen enk 
contact met de huidige Hongaarse Regering, of haar vertegen
woordigers. 

c. Geen films, boeken, brochures enz. zullen door de vereniging 
van de Regering of haar vertegenwoordigers· worden aangenomen, 
doorgegeven of ter inzage worden gegeven. 

d. Deze opvatting zal ook haar samenwerking en contact met ander~ 
Hongaarse verenigingen bepalen. 

e. De vereniging wordt in overweging gegeven, de vereniging te 
stellen op R.K. standpunt, de Episcopale goedkeuring en een 
geestelijk adviseur te vragen. 

f. De leden van de vereniging zijn als privé-persoon vrij hun 
standpunt ten opzichte van de huidige Hongaarse Regering te 
bepalen en daarnaar te handelen. 

Als gevolg van deze bespreking werd besloten, geen medewer
king te verlenen a::m de door de Hongaarse Legatie voorgestelde 
feestavonden, en wanneer zelf feestavonden gegeven worden, zal 
een en ander buiten de Legatie om geschieden 

Voor de statuten vide bijlage IV. 
Deze algehele koersverandering werd door de aalmoezenier 

MUZSLAI als volgt verdedigd: 
Het zou waarschijnlijk voor de in Nederland verblijvende 

Hongaren voordeliger zijn, voorlopig geen etandpunt in te nemen. 
Gezien echter de ontwikkeling van de internationale toestand, ach 
te hij het niet langer verantwoord, een houding aan te nemen, die 
eventueel als dubbelhartig zou kunnen worden uitgelegd. De in Ne
derland verblijvende Hongaren zijn derhalve verplicht, een loyale 
houding aan te nemen ten aanzien van de Nederlandse Regering. Het 
gevolg van deze koerswijziging is vermoedelijk een sterker samen
gaan met de Hongaarse vereniging in Belgisch Eisden, waarvan Iet
van VUZDOGA~JY, wonende te Eisden, Tumulus I, voorzitter is. 

Het Xigt n.l. in de bedoeling, de samenwerking en het con
tact tussen de in Nederland, Belgi~ en Haard-Frankrijk verblijven 
de Hongaren te verstevigen en deze zo mogelijk in één bond te ver 
enigen en verder om te komen tot het uitgeven van een eigen or
gaan. 
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Uit Naam: BURGLER - {Jeszo), E. 

Voor 

PD 13510 

OD 1894 

120298 

Naam: Hongaarse st.Barbara Vereniging 

Ag. nr: Afz. : I. D .Heerlen Datum: 9-lQ-51 

Aard van het stuk: Rapport betreffende Mevr. E.BURGLER-Jeszo. 

. . . 
Mevrouw_Burgler-Je.szö stel~ verder zeer veel belang in de biblio-

~heek vru1 de Hongaarse Sti~~y~~en~gir~oHerhaaldelijk heeft zij 1 

getracht bestuumeden -tè . bewegen h.a.ar e door .dezen aru1gehouden lijst 
van lf.pnga~se en N"ederla.ndse bo~ken ter inzage te geven ; v:o.:: rbij ' zij 
steed.f! t.e 'kennen. gaf deze. boekel'J. nodig te hebben voor lezingen over 
Hon&;aarse schrijvers o ~· " · . 

lloor een RoiC.Nederlanèls prjSesterotevens geestelijk adviseur der 
Hongaarse St.Earbaravereniging;,··e haar medegedeeld,dat op lillar ~anwe- . 
ZiGheid bij de bijeenkomsten de Hongaren geen prijs wordt gesteld,te
meer waar zij de R. K. godscl.iens-t ,toch niet beleeft.-

Uitgetr. door: 

Datum : 

J.H. 

20-10-51 

Op aanwijzing van: cvv· t 
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RAP:POR~T KB 

Voor CTTV 

No. 2898 

Betr. : HONGAARSE MIJN~fERKERS 

; 
:t 

Uit goede bron werd vernomen, dat in Limburg enkel~ 
Hongaren (mijnwerkers) weer een H. BARBARA-vereniging willen op----_ .. __ _ 
richten. 

Voor het verlenen van toestemming heeft het Hongaarse 
Ministerie van B.Z. aan MOCZI de vrije hand gelaten, die echter geen 
toestemming verleende, daar hij vermoedde, dat zij tegen zouden 
werken. 

Voor het bespreken van een en ander is MOCZI in Lim
burg geweest, waarbij hij betreurde, dat de politie zijn auto overal 
heeft gevolgd. Hij heeft met een viertal arbeiders gesproken, die 
enthousiast waren, maar MOCZI heeft sedertdien niets meer gehoord 
en hij vermoedt, dat de " terreur" van de Kath. priesters hier de 
hand in heeft. 

KB, 27 Juli 1951. 
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NOTA: 
Van: KA-RA 

Op 9.7 .51. 'Nerd aan Spil brief nr.10795tP/CBS/ 916 
ges chreven, waar bij hem de inhoud van de nota van 
CVV/II aan KA-RA c1 . d .2.7.51. nr.107956 werd medege
deeld. 

t 

12. 7 .51. v.H • 



• 
NOTA : 
Van: KA-RA 

Op 12.11.1 95 1 we rd aan Spil brief nr.107956/ 
CBS/1168 ges chreven, waarin hem de inhoud van 
de nota van HC (CVV/V) aan KA-RA ~d.12.1 0 .51 
nr.10(]56 bij CO 97303 werd medegedeeld . 

12.11.51. v.H. 





co 97303 

107956 ; 
. ' 

Hongaarse 

·et verwijzing naar de nota's ·van Spil va..'1 2 . aart jl 4 , 

No. B. DA/1-067 jW., 868 en 16 ~pril jl. No. B. D 4./1-067 /W. 917 
verzoek ik U _d.'e vol:,ende byzonderhede!l betre:t'feüde de voornaam
'ste Hongaarse verenigi.'lgeu in N~derland aan Spil te willen 
doorgeve~. , 

. Te· 's Gravenb.age bestaat einde 1948 een 'Hongaarse vrouwen
club, · die onder leiding staa~ · va.n X:atalin !ren J ANICSEK, geboren 
te Boedapest op 25 Januari 1909, echtgenote van P.H.P. STIEFEL
HAGEN, wonende te Voorburg, van Gaesbekestraat 53. Deze club 

··houdt zich niet met poli tiak oezig. Zij onderhield aenva.."'lkelijk 
contact met da Hongaarse Legatie, wa.arschijnlijlr ü:it zaltelijke 
overwegingen •. In 1950 is dit contract echter minder ~eworden, 
mogelijk zelfs geheel verbroken • 

.., ri ' ... 

. Deze club, vooral haar. presidente, heeft · in het midden, 
1950 pogingen gedaan om te komen tot oprichting van de afdel 

van de Hongaarse VroY,wenclub in LimbUrg. Wegens gebrak aan belrug 
stelling ~ijn deze pogingeri pp niets uitgelopen. . · · 

:~:e Anlsterd·am bestaat de Hungaria Club, opgericht in '1929. 
DeZ? club heeft geen pol,it;ieke doelstellingen, doch is uitelui
iJend op cul ture~l gebied 'w'3r1rzaam. De voorzitter ·van deze clctb is 
d.é Hongaar Andreas P.Atcsrr, ::;eboren op 6 Dece1.ber 1899 te 3oeda
pest, wonende Robbemastraat 10 bv. te Amsterdam·. let aa..'ltal leden 
is niet zeer groot, çle .weKelijkse bijeenkomsten worden door. 
12 - 20 leden· bezocht., . · 

' I 

Als tegenhanger va11 deze vereniging bestond tot ongeveer 
1950 de. "Hop.ga.arse XrilJ.g" te .\msterdam., Deze kring .heeft getradt 
tot een samenwerking met de Hungariàclub te gerakent doen daa." de· 
H(}p.gaarse Kring erv&'1 verdacr~t werd onder communistische invloed 
te staan, wilde. men van de zijde van d-e Hungariaclub niets 7 an 
een samengaa..Yl weten.. De Hongaar13e Kring is inmiddels v

7
iteengev 

.. In Limburg .bestaat s'inds 25 jaar de Katholieke Hongaarse 
Vereniging 9 Szent Borl;Jala", die tijdens de Duitse bezetting werd 

· opgeheven. 
In 1949, na de J1 .. 0;!"0priÇ)hting, stelde deze vereniging, die elk 
_politiek.streven uitsluit, zich in"verbinding- :.J.!;t de Hongaarse 
Legatie. Men wilde go~dkeuring va:rf. de statute"l.. Deze· goedkeuring 
\liêr-d op 1 December . 1950 vanuit Hongarije ontvange-n. Hierbij' werd 
van de zijde van de Legatie de hoop uitgesprok~n, dat de verst 

' houding tussen de vereniging en, de Hongaarse volksdemocratie 
. ~ steeds goed ·moc~t zijn. , · } 

. In de vereniging zelf ontstond -echter een kentering na dit 
scl:1ri:jven, voornamelijk door toedoen van de a.almoezenier P.MUSSLA 

: een Hongaars kloosterling, verblijvende ih een klooster te Haas
tricht, - Tongersestraat 53 .. 



])oor dit ,b€s-ttJ_ur werd beslo.:ten, niet. sarnen ~te · werken met 
de hüii.j.ige :aongàarse Regèr:ing of haar buitenlandse v.ertegenwoor
ël.igers, daal' deze regering zich op .aen onchristeJ_ijk f?tandpunt 

, .. he-~ft .g~ .stêld, )Jétgeen in. strijd is· met -d-e st13-tut~n . ïfá:ç::de 
' szent Dorbal a-vereniging. · · . ·~ · · . ·· -

,; .. . . 
, .·. '· i Wat . -ëensl.èrtte Alzbeta ~JBZSO, ·ga'b;ren .i8 October 1915,' 

~ .. 'eèlîtgenote vap Daniel ,'DUlWLER, , vtronery.de te 8-E:leen, Markt 58, 
be~reft, zij moèt als een ·opportuniflte van' het gevaarlijk~ oo..ort 
worden l'tesoh:ouwd • . Ziil, ö:r1derh01A.ctt· cg!hta.ct met de Hongaarse 
L~gatie ·, reist · naar ~ougarij ~, · :maar äe ~andere kant tracJ.1t zij 
zich goed -voor te doen. Mocht Spil nadere in).ichtingeri ove.r háSI.r 
~!}tvangen, dan .wor_d,;t · ber~cht hier-van zeer op pr~j s ge~t'eld._ 
~ ' ' I 
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/ Ter aanvulling van onze nota D • .A./1-067/W. 

868 van 2 Maart 1951 kan nog gemeld dat onder de af
gevaardigden der Hongaren uit Nederlands Limburg, 
die deelnamen aan het bal van 26/27 November, zich 
de ech~genoten JESSO-BURGLER bevonden, woonachtig 
~Markt, 8, Geleen. BûRGLER Elisabeth ZEtelde in het 
!bestuur van de in Nederland 'bestaande Katholieke 
4bewè'gl.'ng "SZENT BORB.AL.A 11 , doch werd volgens bekomen 
inlichtingen niet herkozen op 11 Februari 1951. 
Zij zou in nauwe betrekkingen staan met het Hongaars 

, Consulaat en zou reeds verscheidene malen naar 
Hongarije gereisd hebben. 

ç 
~ ) 

De 16 .April 1951. 
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Op JV\e.andag 26 rv:aart · 1 ~ 2e ?at!ït>dag) oms~;rceks ~ 
15.00 UlXt' v vond :ln het Ve:r.·en:lgingsgebout'>J Anj(;l=J.er·-
straat Heerlerheide een feestvfn•ge.Cl(:Wing ple.a.t;s van de 
Hongaa:ese St .Bnrbaraveren:tg:i.ng t;(; ~Ieer-1erheide. Aan~ 
;J.tez:l.g <n-J.ren •:xrl,jwol alle J.eden vtu die Ver·en:i..ging als-· 
mede de HcngaarEle lLK. Geeste1 ijl.-t.:. P .Huzsla.:i met een 
cmbt.sgenoot uit h8t J<:1.oost~e:r• Tong~:esest;rHat; 53 1'-'laas
tl'icht en äH H .,~;; .Q0est;e1i,Jken van het~ H.ecto:r•aat Nieuw
_:,inöe. In t;otaal wa:een aa.mJez:1.g 1~ L1. 1-!-u personen. 

:=:om~ de secr·et,w~'is van de V'e.c·enig:ing de heer 
't\ r . a .a z, 1r,J::lJ.lem_, gebor·e~l ·ï;e :;;oe"' ~ td.d) ) Hong.:;.ar 9 

·.~~1:~~i7äm~')p~èl-:--en1fjn o .N .. :c::: on('er- no .29 > wonend~" te 
. ..\(::,:n··lorheièi(;? [) S1nnd~YtJ:<aat 71 ~ :,wr··1 een tütersm:t:.ett:Lng 
gegeven omtrent de aan te nemen h0uding door de al
b:Ler 'Jt(~:t'bl:Ljvendr.:: .!:ong'JJ:::·en tec•::!ncnrE?:>:> de Neder<t&mdse 
.-:;tart, ~~:i.,j vedt:JuardG c1a1~ 1\!eé.e:r'l.and t'a3 voox· de Bon= 
,]':u· c Jr: ·c;·Jeec~e \/ad0ï'1anél. Dom· rJ:::: .:.poutane hu:.l.p'Je::. .. ~ 
lening van ::-:eél.G!'l<l~·ld aan 1long:.n:<t je· na ö.0 een·si:,e l<.lO·· 
:r eJ.doo:eJ.og hP.d él:lt J.and de dam.:bs.s.:rheid ~ran het. Honga::.r 
se vo:J.,r vc~r<·JO:r'ver .. H:i.j berccfhou.v,de <Jr... in Ned(~rland ver~ 
t,lijvenèü-3 r·ongaren eJ.;'l verteg.:::mvo'::.l.'d:iger<:. van heel 
hat Hongaarse Vol.k 1 dut afgeel0ten van cts WesteliJke 
·;,,e:r·eld. niGt ln ~rtar.:d,; Hflf:J van h;Sl<H" t1erk(;:1ij1{e gevoelenE-l 
·ol:lj~c ·~e g0ven, Om è!e:-~e r-e:c1en .::~eed h:'i. j ecm beroep op 
,Je as.uv(= ,~:gen o~n doo:v · gedx•ag en houding alsmede at'= 
~:Jeid;eaam~le:i.d van de öan~cbanrheiCJ. van het Hongaarse 
·roJ.}~ uiting t,e gevfm. 

tUerne. h:te.id Cl~ voo:t·z.:Ltter ve.n de Ve~:'eniging de 
.IH.::er .~ 

~ l J :r· al" k a, 1G1GVEn, g('i!bor~:n lt~. 6 .19 te Sasd, Hongaar, 
-;;-eriizaamop~ó.è-nB ,jn 0 N. II :C on ï.ex• no 1739 ~ wonende te 
Feen:<L:m, Beersda1 35 3 een feer:;(ç,r•ed.t~" Omdat deze in 
r1et nongaar 1':1 tfleY•('l uttgeBpr·oken en geen ve:r-t.;;"J..ling vep
·'f.ri:ig1">cia:r' 'l<as!: kan l~:lerov(::r· n:L::ts Ho:r.·den vermeld. 

Hei!!- verder·~~ g<&c1E~C J. tEJ vcm élo feestver-gadering trJePc1 
:;evv ld me·([;, mu:üek ~ zang en voordr~.gen van ged:lchten. 
Ook '[;>Jt:H"à.en -.rerschiLlende HongEtarse J.:l.eèler·en ge:z;ong•sn, 
Grndt:=i'G .. :l.ller.:: in de I-ong8<''1.!'80 taal ~·,•G.r:>Ü g;egeven kan Ortl•f' 

~l."êl:' t ..3'\i;rdd:::J.n,g; en/ of' inhoud n~.et2o \<JO:r-den medeg(:!dee1d. 
l1e cm.:;~;;r-eekrl 19 ,,co um:' 't'Jas he1,; cffici~le gedeelte 
·;.e:neinr:le er-;. l><ler·J. de r·est van c;1,:; ~~vond in gezellig sa
mentij~ docrgeb~ac~t. 

Re~t nog te vermelden 4at het officiele gedeelte 
",,,ex·ó geopenc~ mei.:; een ~Jt:r. ophe v:~n het i1'ilhelmu.s en 
~?~er3lot.•::::n met her~· hongc,a:cse Vo1ksl::l .. E-~c1. 

!~aar' on~e merllüg r;tond. c\e .:..1vond :'Ln het teken van 
de \i:roeger•e Chr'ÜJ1&eli,jk·a üonga:Jx··se cultuu:r."' ,. 

bl j dH~ I"appox··t l'JOl'den fot~>cop:te~n gevoegd van 
c\e g~?>:,:,onden liec:l.u:>E':n en het pr .. :)g:t:'aBma van het offi~ 
r.HHe gedeelte. 
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Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toeko
men, een opgeplakt artikel uit de "Gazet van Limburg" te 
Maastricht, van 3 dezer, betreffende bovenvermeld onderwerp, 
na.ar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-
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Geen contact meer met Gezantschap . . j 

Katholiek~Hongaarse St. Barbaravereniging 1 

•t k th 1• k • • hl• • Gezantschap, indien zij in Hongarije Wl a 0 Ie ZIJD en IJVen blijven. O~dere Hongaren, die men, 
vermoedeliJk niet gebruiken kan voorr 

• • het communistische leger of de rode, 
WIJ bliiven aan" verklaarde nieuwe bewapeningsindustrie, krijgen nog wel 

" ~ eens verlof te gaan en terug te keren. I 
best • d• d • • Bij terugkeer in de Mijnstreek laten Uur "In 1en ·e vereniging zij echter niets los over de verhou-

d d hl
• •f ' " dingen en toestanden achter het IJze-1 e goe e weg IJ t gaan ren Gordijn. Ze zeggen alleen maar: ! 

·'"Weest blij, dat we hier in het vrije \ 

"Weest blij, dat "Y.J,e in 
Nederland leven!" 

het vaderland aan banden heeft ge- Nederland leven." Zo zeggen zij ge-t 
legd," noeg voor wie oren heeft om te horen. 

Overigens zijn de hier wonende , 
Van het gezantschap uit is tot- Hongaren - het zijn er in Heerlen 

HEERLEN. - Totnogtoe hebben de nogtoe geen pressie uitgeoefend op maar 67 - al voor een groot stuk ver· 
Hongaren, die in de Mijnstreek wo- de vereniging. Maar de St. Barba- Nederlandst. Zij trouwden vaak mèt \ 
nen en werken, practisch geen hin- ravereniging heeft besloten ieder een Limburgse vrouw. Zij bezochten 
der ondervonden van het Hongaarse contact met het gezantschap te meestal de Nederlandse scholen. Ver-
gezantschap te 's-Gravenhage. Maar verbreken. Zij zal geen off.i.ciële moedelijk zouden de meesten al Ne-
wat niet is, kan komen. Daarom heeft afvaardlgmg sturen naar biJeen- derlauder zijn geweest, indien de kas- 'j 
de Hongaarse katholieke St. Barbara- komsten, die het Gezantschap or- ten der· naturalisatie niet zo hoog lagen 
vereniging besloten nog eens te be- g~n~seert, h~tzij in Den Haag, het- (f 200). 
vestigén, dat zij een principiële ka-, ZlJ m de MlJDStreek. · Maar .,de liefde tot zijn vaderland i' 
tholieke vereniging is, die met de Naast de Hongaarse en Nederlandse is ieder aangeboren". De Hongaren 
politiek en zeker met de politiek van vlaggen prijkten op deze bijeenkom- herinneren zich de plaatsen, waar zij 
de hamer en de silckel, niets te maken sten steeds de hamer en de sikkel. in hun jeugd speelden. Zij herinneren 
wil hebben. Tijdens de viering van de "Die laatsten zijn voor öns het sym- zich de liederen die zij toen zongen 
nationale feestdag van 15 Maart, welke baal van een verkeerde politiek, die en die zij altijd graag zijn blijven 
viering Paas-Maandag plaats vond, wij onder alle beding wensen te ver- horen. Zij zouden het lan'li van hun 
heeft het in Februal'i gekozen nieuwe mijden," zei een andere Hongaar. Hij je.ugd nog wel eens. ~erug willen zien. ! 
bestuur met nadruk verklaard, dat het sprak als zijn oordeel uit, dai het ge-1 ZlJ zouden hu~ fam1lleleden a~hter het f 
alleen wil aanblijven, indien de ver- zantschap werkt langs lijnen van ge- IJzeren Gord1]n wel eens willen be
eniging de "goede weg blijft bewan- leidelijk'heid. Het gaat zeer tactisch te zoeken. M~~r voor goed terugker~m? l 
delen, dat is de weg van qe eer en werk. Het uiteindelijke doel kan ech· Daarvoor ZlJn de meesten te lang h1er. 
het geweten, in het licht der katho· ter niet anders zijn dan de hier wo- Zij hebben er hun werk. Zij houden 
lieke beginselen." nende Hongaren te winnen voor het van ons land en ons volk. ,Zij hebben, 

"Het doel van de St. Bal'bara-ver- nieuwe communistische regiem in het hier goed: Men k~~1 vrij adem- i 
eniging," zei ons een vooraanstaand Hongarije. halen. Hun kmderen ZlJn op Neder-I 
Hongaar, "is het bevorderen der Hon- OOK TIJDENS DE BEZETTING landse scholen. 
gaarse katholieke tradities en der Hon- !'ROUW. Toch worden de oude tradities 
gaarse ta.al. Op ons schone vaandel, De St. Barbaravereniging bestaat al hqog.gehouden. Daar zijn allen nog 
eens geschonken door de Eerw. Zus- bijna vijf en twintig jaar. Tijdens de zeer aan gehecht. In de St. Bar-
ters van Heerlerheide, staan de H. Duitse bezetting werd zij door de Duit- baravereniging vinden zij een 
Maagd en St. Stephanus afgebeeld. sers opgeheven, omdat de vereniging steun, die er zijn mag. Daar her-
Beiden verdragen zich niet met de zich niet wenste aan te sluiten bij het leeft een schoon stuk vaderland, 
hamer en de sikkel. Wij zijn er trots N.A.F. Alle beûttingen werden in be- dat zij niet prijs wensen te geven. 
op katholiek te ·zijn. Wij denken er slag genomen, met inbegrip van het Zelfs genaturaliseerde Hongaren 
niet aan ons aan te sluiten bij een schone vaandel. Na de Bevrijding l'd d st B b · d' h t k th r k 1 · blijv.en 1 van e . ar ara-ver- t 
regermg, 1e e a o 1e e even m kreeg men alles weer terug. Hei vaan- emgmg. r 

del werd uit Amsterdam teruggehaald. I 
Het pronkt nu weer op de bijeenkom· Dit alles weet het gastland te waar-
sten van een vrije, heropgerichte St. deren. Katholiek Limburg waardeert 
Barbaravereniging, als symbool van vooral het vurig·e verlangen der Sint 
katholiek-Hongaarse. standva~.tigheid . Barbara;:ereniging, ~m zichz.elf te zijn I 

Jonge Hongaren u1t onze Munstreek · en te bluven, kathohek, tot m hart en I 
mogen alleen naar Hongarije van· het nieren! 

De "GAZET VAN LIMBURG" 
te Maastricht 

van Dinsdag, 3 April 1951.-
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Betreft: Bericht in de G8zet .van Ll~burg. 
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Hierbij mo.e;e ilc U een ex mplaar doen toekomen ~Je 
"Gazet van Lirr:.burg" var. 3 A ril 195-, daarin een artikel is op

genomen betrekking hebbende o de Hongaarse St.Barbara-vereni
ging. 

Heerlen , 5 April 1 951 . 
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Réf : Uw nota's van 4-12-1950 en 10.,..2-1951 ____:~
• nummers 97303/CBS/593 en 674. ~ J ID111 P 

tl, ,fe--/....J~t ,_;~.-p-C~ -L 
Als gevolg aan Uw voormelde no~al~an ik U 

laten weten dat twee Hongaarse priesters uit Maas
tricht een bezoek zouden gebracht hebben aan de lei
der van de Hongaarse Katholieke Vereniging "Belgiumi 
Magyar Katholikus Egyharkosey 11 te Eisden. 

De Hongaren in Nederland zouden alsdan een on 
werp van statuten van een vereniging opgemaakt heb
ben in de zin van deze der Katholieke vereniging 
in Belgie. Daarna zouden zij zich bij de Hongaarse 
Consul te Maastricht begeven hebben om steun te vra
gen voor hun beweging. De consul zou zich daartoe 
bereid verklaard hebben op voorwaarde dat uit de s 
tuten al de artikels zouden verwijderd worden die 
betrekking hebben op de godsdienst en dat hun bewe
ging de naam "Hongaarse Democratische beweging" zou 
aannemen. Met deze twee punten kon de afvaardiging 
zich niet akkoord verklaren. De voornoemde beweging 
te Eisden werd hiervan op de hoogte gebracht en deze 
heeft op 26 en 27 November een bal georganiseerd 
waarop een afvaardiging uit Nederland werd uitgeno
digd en ook aa11wezig was (15 à 20 personen). Van 
de gelegenheid werd gebruik gemaakt om verder de 
moeilijkheden en de toekomstplannen te bespreken. 
Een der beide Hongaarse priesters, waarvan sprake, 
zou een genaamde HORVAT zijn. 

1 De vereniging te Eisden, is hoofdzakelijk 
/ van sociale en philantropische aard. Op zuiver 
polit~k gebied kan niets ongunstig gemeld worden. 

Te Eisden en omgeving bestaat echter ook een 
" 1t j \ afdeling van de voornoemde "Hongaarse Democratische 

·./ )( v ~ I Beweging", die werkt in de zin van de Hongaarse 
Legatie en waarvan de leden verdacht zijn van 
ondergrondse activiteit. De leiders ervan voor de 

V ~ 1 , streek Eisden-Genk zijn BENEDEK Istvan, SCHMITMAYER 
f J oannes, REI SZ, Joseph, 'FöTOèSAN .Andal en Pö-T-OCSAN 

i v, y-J/ -f' '/ Karoly. --- /i ---

Onze inlichtingen geven de indruk alsof er 
in Nederland tot heden toe rechtse noch linkse ver
enigingen van Hongaren zouden bestaan. Dit blijkt 
in tegenstrijd te zijn met de eerste alinéa van uw 
nota van 4-12-1950, waar sprake is van de vereni
ging van Hongaren in de Mijnstreek en van de zuster
vereniging te Eisden. Het zou ons derhalve nuttig 
zijn zo U ons nopens ae huidige groeperingen van 
Hongaren in Nederland zoudt willen inlichten. 

De 2 Maart 1951. 
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'-' v Met ve:r·wijzing ·. alo rapport <LèL 14 -Jl2 ~ 50~ noo · -~ .1 

11406/132 9 wor<l't met betrek1üng .. ct:~t de Hongaarse V'ere:aiging / -~ 
"S·c., Barbarall bet volgende meélegeèi.eeld.: 

OP Zondag llo2 o 51 vond :..ln het RectoTaatshuis 9 .tî.njeliers"traat 
Heerlerheide v de j~1a:rvex·gac1èring plaats van de Hongaarse 
Vel"enigi.ng 11 S·t" Bs.rbara17 ·ne Heerle!'heid.e o Tijdens deze vergade= 
x·i.ng werd o~mo he·~_ . reeds eez·de:r door de Hongaarse Regerir.l.g 

.t goeèle;eke~!rcle OY.:.t1•11erp van de Sta:tv:ten e:q___R__eglemeni;en goedgelreurd 
eJ.'l. as.ngenomen" Een'--afsom·:tf't h:lervan gaat hierbij (bijl13.ge A) r. 

,Jerder we:ro. een nie-(.1.1N bes-tuur geko~en,, De personalia van de 
:!.'üe-uwe beatuursleden zijn hieJ..'bij ingesloten (bj_jlage B)o 

werö. op de::;e vergad.e:.cine; een verslag gegeven van het bezoek 
'r éJ.e heren CSATOB.DAI en J.l!.t\DOI va,n. de Hongaarse L~1gatie in 

• 
eJ.:·land op 1ö72751~aè~n Heerfëi1 gebracht (vide schr:ljV(:'l:n 

no" 20198/132 éL<lo 12.,2,o5.]..)a 
Deze vergadering we:rà. bfjgevvoond door de aalmoezen:Le?.p de 

......--- l Eerw&,arde Heer P .mu~s:uq.i.l Rongaars kloosterling 9 verb:Li ;venèl.e 
j,n het R.,}{., 1Uoosfer ·te Maastricht~ Tongersestraat 53 o 

1\fa afloop dex' verge,O.ering werö. een afspraak gemaakt voox· een 
bijeenl~oms"t; van het Bestuur.· met de aalmoezenier in geno~md 
kloostero ))er;Je bijeenkoms"'c vond pJ.e.a·ts op Zondag 18.~2:-51 
en we:r·d bijgewoonö. door het voJ:tallige be::r'.;uur van de Vfèlr·eniging9 
de e.almOEJZenier Muzslai en. een nie·t met name belrende doctor 
in de rechtswetensche.ppeno Tijd.ens deze bespre1tj.ng werden· een 
zestal puirten voor he·i'; beleid van de vereniging opgesteld .:· Een 
afschrift hie:rvru'l gaat bij dit re,ppox··i:; (bijlage 0} .~ Als gevolg 
van deze besprelüng werd. beslo·cen geen medewerking te verlenen 
aan de door de Hongaarse Legatie voorgGstelde feestavond 0 te 
houden op lEL<.? o 51 te Heerlen (vide ech...rijven llo" 20198/132 van 
l2o2"5l}o 
Vero.e:t" werd besloten zelf een feestavond voor ·te bereiden en 
als voorlopige ae.tum werd Yasrtges-t;eld 26 Maart 1951 ( 2e Paasdag) o 

Een en anél.er Z8..l bu:J:te:n de JJega:liie om geschieden, Deze radioale 
ommel,eer in het ve:r.e-.nigingsbelei.d W@rd door aalmoezenier Muzslai 
volgens verlu~egen in-lich·lïingen als volg·t; verd~digd" 
Het was wellicht-voordeliger voor de in Nederland verblijv0nd~ 
Eongaren in deze ze.ken voo:t'lopi.g geen sJGandpun·t; in te nemen .., 
Gezien ecll:ter de ontwikkel:J.ng van de in:tern,sttional(~ toesta:nd 
achtte hij het niet lange~c veran:'Gwoord een houding aan 
te nemen <He e~;entueel als ~..'l.u'bbelhart;ig zou kul'l.nen worden uit= 
gelegd,, 
.Ala oorzaak van deze veranderll® ziensw:!..jze noemde hij~ 
1~ De rrl:ieecis groe:l.ende mcle:Llj,jkheden die zich vocrcdoen bij de 

beleving van l'.tE:rt Christelijk gelo i: in Hongarj.je; 
2 ,, De in 1~ede:rlanc1 verblijvende Hongaren zijn verplicht een 

loyale houo .. iug aan "i:;e nemen t;en aan2:ien van de Nederlandse 
Reger:Lng ,, 

Als gevolg van deze lcoerswij~iging is vermoedelijk een ste~ker 
sa.mengae..:a -te veT.-rJs.cb:cen met; él.e Hongaarse vereniging in Be lg:tsoh --J E:l.sél.en~ 111aa:rva.n VUZDOGANY a Istv-an@ wone:ade te Eisden~ Tumulus lv 
voorzit;te:c is" ~~~ 

Een fotocopy van de soh.::lftel:i.;jke 'bevestiging va.11. goedkeuring 
de:t~ Statuten eD. Reglementen à.oo:.r het Honge.axs Ministerie (bijla= 
ge D) ~ als 1ede een fo"coco ... Y van de brief v&,n de Hongas.r.se · 
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I.egat:i.e ae.n ö.e vererligj.ng:;- wa.a.:t~iu het op 10,.2 ~51 a:fgelegde 
... be~oek a~::m ].eer.len wcrr.ä:t aange1r.on.àlgd (b:tjlage E) 9 gaan 

hierb) .. :i o 
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Bijlage A. ------..:.--

STATiJTEN EN REGLEMENTEN VAN DE VERENIGING VAN BONGAREN 
....,....~~--....~4..........-~-~-~==-=....... --~~~ 

TE HEERLERHEIDE. --· 
De Vereniging is opgericht ...•....•.•....••••.•.••••.•.•.•••. 
en ge-vestigd te Heerlerhelde. Zij draagt als naam: "Hongaarse 
St .Barbara vereniging" . 

Art.2. 
De vereniging is gebaseerd op de beginselen van de Christelijke 
Godsdienst~ alsmede de daar- van afgeleide moraal en zedeleer. 

Ar·i~ . :?_. 

Z1j beoogt te zijn een zu:l.ve:ee Hongaarse culturele vereniging. 
Geen politiek zal door haar 't1lorden bedreven of voorgestaan. 

Art. !L 

Zij tl"acht haar doel te ber·eiken door: 
a .rïaande1ij1cse bije'enkomsten te organiseren en aldaar de Hongaar

se taal, gewoonten en gebruiken te bestuderen, tie spreken en 
te beoefenen. 

b.Door het beschikbaar stellen van Christelijk~ Hongaarse 
boeken en geschriften. 

!!t.s. 
De vereniging zal raad en bijstand verlenen ('lan a.Jle Hongaren, 
die deze vragen of van node hebben. 

Art.6. 
De vereniging zal trachten met alle in Nederland levende Hongaren 
een na.U'lll contact te onderhouden. 

Art.7. 
Zo mogelijk zal mqandelijks een R.K.Hongaarse H.Mls worden gele
zen voor het geestelijk en stoffelijk elzijn van de leden. 

Art.8 . 
Mlnetensrenmaal per jaar zal de vereniging, volgens nader uit te 
werl{en regeJ.s, een vacantie-liocht organiseren voor haar leden. 

_!11t.~. 

van het J.id aatschao: 
a .Deelgerechtigd lid lmnnen worden na·t;uurlijke personen van 

Hongaarse stam, die de leeftijd hebben bereikt van 18 jaar. 
b .steunen lid kunnen worden alle per·aonen die de leeftijd 

hebben. bere:Uct van 18 jaar . 
.Art.lo. 

I:len '"'·ordt lid d.oox> 2.a:o:vr<:!l<iing bij de secretaris of dengent:'! die 
hem vervangt. Het lidmaatschap van de deelgerechtigde leden is 
aan ballotage van het Bestuur onderworpen. 

Art.ll. 
a.De contributie van de deelgerechtigde- en -steunende leden 

bedraagt één Gulden per maand, bij vooruitbetaling te voldoen. 
b.In bijzondere omstandigheden kan hiervan door het bestuur bij 

meerderheid van ste~men worden afgeweken. 
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Het bestuur bestaat uit: 
·"i. Voo:{'zj_.tter. 
b.Secretaris. 
c • Penningmeest e:r· • 
d.T\'Iee commissa.r•issen, die tevens tot taak hebben minstens één
ma~l per jaar de kas te controleren. 

~:et .13. 
Van verkiezingen van bestuur: 
a .Het bestuur ~'!Ol ... dt bij meerderheid van stemmen gel{ozen op de 

telkens in Januari van ieder jae.r te houden Algemene Jaar
vergadering. Het bestuur treedt; ieder jaar in zijn geheel af. 

b .De aftredende bestuur.•sleden z:tjn ters·tond herkiesbaar. 
c .Een bestuursverkiezing is. sJ.echts mogelijk, indien meer dan de 

helft; van de . t;;';:emgerechtigde leden aanwezig zijn. 
d.Zijn de helft van de stemgerechtigde leden afwezig dan wordt 

binnen een maand na de eerste vergadering een nieuwe Algemene 
Ledenverga.derin~ gehouden. · 

e.Ongeacht het aantal · stemgerechtigde leden dat op deze verga
dering aamJezig is, wordt dan tot bestuursverkiezing overge

.gaan. 

Stemgerechtigde .zijn: 
a.Alle deelgerechtigde leden. 
b.Alle door het bestuur, bij meerderheid van stemmen schriftelijk 

daartoe gerechtigde steunende leden. Deze machtiging wordt 
telkens slechts voor een jaar verleend. 

c .De leden verkrijgen stemrecht door het tekenen van(~~ presen
tielijst. De steunende leden door inlevering van hun machti
~E1ng. 

d.Op iedere ledenvergadering is een bijgewerkte lijst van leden 
en steunende leden e.anwez:tg. Op :ieze lijst wordt aantekening 
gehouden van de uitgereil{te machtigj_ngen tot stemmen. 

e.Alvorens tot stemming wordt overgegaan overtuigt zich het be -
stuur of z:i.ch geen geval als bedoeld ln art .16 tweede lid voor·
doet. 

Art .• 1~..: 
a.Tenminste eenmaal in de twee maanden zal een bestuursvergade

ring worden belegd. 
b.Tenminste ,eenmaal in de drie maanden zal een algemene leden

vergadering worden gehouden. 

Art.l6. 
Van schorsing en royemeQt. 
d~Op grond van ergerlijk- onchristelijk, zedeloos of met het 

doel van de vereniging stz•ljdig gedrag, kan op voorstel van 
tenminste vijf leden, bij meerderheid van stemmen {de helft 
plus een) een persoon het lidmaatschap worden geweigerd of 
ontzegd. 

b.Een lid dat gedurende zes maanden zijn contributie niet vol
doet houdt automatisch op lid van de vereniging te zijn; 

Art.l7. 
Voorstellen als in artikel 16 lid a bedoeld en voorstellen tot 
wijziging van statuten of reglementen,dienen schrifteliJk en 
onderteken~ door tenminste vijf stemgerechtigde leden, voor de 



aanvang van de ledenvergadering bij de secr•c'taris te vmrden 
ingediend. 
voorst~"llen t·;elke n1et aan bovenstaande voorwaarden voldoen, 
mogen niet in behandeling woro.en genomen. 
Aldus opgesteld en goedgekeurd op de Algemene Je.ar•vergaderlng 
van 11 Februari 1951. 
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§ANENS'J:IELLiij_ç~_:;,:!!'!_llE'tJ?_ESTUUH..ï!!.J._J2E _}lQ.Lq[~~RS_§. 

S ~BARBAR~IGJJ.:L<LJ:~ .. Ji.EEï~f!~RHE]D~-~T jfl\{\1-l_ J9~;_;~. 

0 cle op 11 Febr•u.ax•i 1951 gehouden Algemene Jaarvergadering 
~1er•den ~e navolgende pereonen in de daar·b:lj vermelde be
stuursf'uncties ge!wzen: 

Voo:r·:ü'-ter: 
U r nn l{ , Istv ... n, geboren _8.6.19 te Sasd, liationaliteit 
'.H."ö."'~ ga.c'.r:~·oëröêp~mLjm1E~ r·kex· ~ 0 .. ~. III ~ onder nummer 1739, 
·,,:onenè:e t..c) Hee:r.·len, Beersdal 35. 
Secreta~js: . 

1~ · Krab z, Willem~ ;eborcn 13.3.15 te M8rs (D1d), Hongaarse 
d · ·-ä·-··ïö~.ö'II'f;i::1T,'van bex·oep mijmJerkex· 0 .N .III onder no. 29, 

wonenCc te neer1eny Elandstraat 71 Heksenberg. 

Pennlnc;meester: 
1 i)....·u r· ank a_, 11ar-g:l.ts gebor·en 1.12.2'"'( te Pecsett (H) nationall
O · tef1;1-Ion@ärï:ïe--;-·wnder ber·::>ep, zus ter· van de Voorzitter, 

wonen e HeerJen; v:r·ankst:roaat 64 Heerl rheide. 

'1- Commissaris: 
0 1 'p i c h t e r~ Antol,F·erenc, geboren 26.8.05 te Szaboles

i3äya·fËtlèp-[H),nät:löi1ä1Iteft Hongaa.l", van ber·oep ruijm,Jer. er .• 
o. I.III onder no . 820, wonende te Heerlen, Mijnstraat ~4 
I eer1 rheide . 

Commios;-.ris: 
0 \1-S z 1 a n i n a" Joseph, geboren 16.3.98 te Alt\'lasser (Tsjecho 
STOWäKTJë~Trtë"ft Tsjechische 1 invalide m:\.,.11\!Jerker, 
i'JOnende te Heerlen·' Heerem•1eg 2~·'7 Heerlerheide • 
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RI.CH'rLIJNEN VOOR DE HONC+AARSE S'l' ,BARBARAVERENIGING , ___ .._... " ='"--·-~--~-· 

~18!H.E:IDE. 

vastgesteld op 18 Februari 1951 te Maastricht. 

Aan deze bespreking namen deel: 
l.Het; vo1tall5.ge bestuur van de St.Barbaravereniging. 
2.De Eerwaarde Heer P.Muzslai,Hongaars kloosterling. 
3 .Een met m.':.me onbel<:enc1e Dr. in de Rechb=;·Jetensct.lappen. 

De bijeenkomst vond plaats :i.n het R.K.klooster, Tonger
sestraat 53 Maastricht. 

ve.stgesteld werden de volgende richtpunten: 
Punt 1. 

,Juridisch geeft de goedkeuring v~.n de s·ce.îïuten en reg1e·
men ten van de veren i g1ng, dooP de Hongaax•se regerj_ng 
geen recht aan de vex'en:l..ging om met deze x•egering of haar 
vertegeml!oordig;eJ:•s samen te toier·ken en \vel omdat· dê~e 
regerlnz ónchristelijk·is van begincel en een dergelijk 
samengaan daardoor in s·trijd zou zijn met het bepaalde 
in de statuten en reglementen van de vereniging. 

p mt 2. 

Om deze reden onderhoudt de 11St .BB~.rb;;:lrave:t'eniging" geen 
enl{el conte.ct met de h .idlge Hongaarse regering of haax
vertegenwoordigers. 

Punt L:. 
Geen films~ boeken, brochures enz. zullen door de vere- ~· 
niging van de regering of ha.ar vertegemwordigers t~ord7 
e.a.ngenomen ~ doorgegeven, of ter· inzage lrJOJrden gegeven. 

Punt 4. 

Der::~e opvatting zal ook .haar samemaerking en con·i;act met 
ander·e :Hongl!larse vex•enigingen bepalen . 

f:!~t 5:. 
De verenlg1ng t;;ordt ln overweging gegeven 11 de vereniging 
te stellen op R .:K. standpunt, de Episcopale goedl<:euring 
en een geestelijk adviseur aan te vragen. 

~ 
De leden van de vereniging zijn als pri ve persoon vrij 
ht n stand9;.mt ten opzichte van de huid1gt:: Hongaarse re
gering te bepalen en daarnaar te handelen. 
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Magyar Népköztárs aság K övetsége 
LtGATION DE I.A R t P UBLI QU E 

POPULA I R~; HONG RO I S E 

11629/1950 . 

W . Kra sz Urnak 
Heerlerheide . 

Ke dves Honfi tt1rs 

La Haye,l950. december 1 
8, Onnj.,.,traat 
Tel. 110.135 

November 18-i levelére v ~ laszolva közlöm Önnel és az ott éló 
magyar honfit8rsakkal, hogy a Szent BorbÁla egyesületük megala
kul ,~s~ :noz a Követs égne k s emmif ,~ le ellenvetése !).inca, mint aho#P.' 
m.3r ezt a ld rdést Böl öni k·:..;vet urral eltizóleg Onök megbeszéltek . 

Az eG,Yesület megalakul8s ·~hoz ós r:1üködé s~hez sok sikert kivánunk 
reméljük, hogy a '"'agyarnemzethez hüen ki tartva a legjobb visz 
alakul ki Onök é s a magyRr haladó Népi Demokr?.ci :5nk között • 

.. . int a mul tban kérelmeik~t a i<övets ég mindég t~- · ogatta ugy a 
jöv óben is s z·'mi thatnak Oniik a Követs~g mindennemü. témogatásé.ra . 

·. 

Honfitérsi Üdvözlettel 

Móczi András 

Követségi tanécsos 
Id. ügyvivó • 



-~i j lage E . 

Magyar N~pköztársaság Követsége 

LÉGATION DE LA RÉPUBLIQUE 

POPUL:\IRE HO:\IGROISE 

1.160/1 951. 

Krasz Vilmoe urnak, 
Elandstraat 71, 
Heerlerheide • 

• 

Kedves Honfitárs, 

' La Haye. 1951. f'ebruár 5. 
8 . Oranjeairaal 

Tel. IlO-In 

E hét végén, szombaton Heerlenbe utazom, hogy a 1~ 
tt burgi magyar honfitársakkal megismerkedjem, problémáikat megbe

széljUk és a Szent BorbÁla e~es iiletról is közvetlen hireket hall

hassak. örUlnék, haez alkalommal az ottani magyarok vezet61vel 
Ön meg tudna szervezni egy talÁlkozót. 

FebruÁr 1 0-én délutÁn ,~rkezem meg Heerlenbe és a 
Hollandia-filmszinházzal szembeni étteremben várok Önökre. Szi
vesen venném, ha ez Ugyben tele~onon felhivná a követséget és 
közölné, hogy a hely és idópont megfelel-e. 

Honfzt si Udvözlettel: 
/ · 

~ f2tt~ 
ligyvpts. 
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NIET O.K. VERTROUWELIJK. l g 
ACD/ ~ ./~ ....; I i'\ 195l~ ) Verbinding no; 72. 

Litt.G.no.54/51. 
Betreft: Muslai. DAT: ·J? • -/ , • lÇ'r\ j.-~ 'O/ 

I!~ , ~ 'v')~l-'_, M.l._ uj ~·~ \ 

Ten vervolge op mijn schrijven ddo. 13 Februari 1951 Litt.G.no.47/ . 
t 51 moge ik U nog berichten,dat de personalia van de daarin genoemde Honó.K_. gaarse priester Muslai luiden: Stephan MUZSLAI,geboren te Bajot (Hong.), 
/--9 Januari 1923,ongehuwd,student in de theologie en philosophie aan het 

Collegium Canisianum der Paters Jezuiten,Tongersestraat 53 te Maastrich 
Hij verblijft aan laatstgenoemd adres sedert 17 Februa±i1949.Voor 

deze datum verbleef hij te Innsbrück (O.). 
Door de heer Procvxeur-Generaal fgd.Directeur van Politie te 

's-Hertogenbosch, werd bij schrijven dào.22.1.1949, no.71-30, Afd.III, 
aan de Commissaris van Politie te Maastricht bericht, dat de Minister 
van Justitie toestemming had verleend tot het voorlopig verblijf in Ne
derland van MUZSLAI vnd. 

Bij de behandeling van het verzoek tot toelating hier te lande 
werd door de toenmalige Rector van het Collegium Canisianum, Dr.R.P.C. 
KOLFSCHOTEN S.J. verklaard, dat de duur van de studie in de philoso

--~ fie en theologie van betrokkene ongeveer 4 jaar zou duren. 
Bij zijn binnenkomst in Nederland was hij in het bezit van het 

reisdocument no.87125 van het Comité International de la Croix Rouge, 
Délégation à Innsbrück, afgegeven te Innsbrück ddo.4 Februari 1949, 
geldig 1 jaar.In dit document was het visum gesteld voor de reis naar 

. Nederland, afgegeven door de Consul der Nederlanden te Innsbrück op 
14 Februari 1949.Bovendien was hij in het bezit van de Personalausweis 
no.l0103, afgegeven door de Bundespolizeidirektor te Klagenfurt op 6 
December 1948. 

Muzslai is thans in het bezit van het verblijfsvergunningsformu
lier no.82920, waarin door de Gemeentepolitie te Maastricht laatstelijk 
op 5 Maart 1950 een verblijfsvergunning werd gesteld, geldig tot 5 
Maart 195l.Bij de uitreiking van het verblijfsvergunningsformulier 
werd het ·reisdocument en de Personalausweis ingenomen door de Gemeente
politie te Maastricht en opgeborgen in het dossier Muzslai. 

Tenslotte zij vermeld, dat Muzslai op de le Pinksterdag van dit 
jaar zijn wijding tot subdiaken zal ontvangen en in de maand Augustus 
a.s. tot priester zal worden gewijd.Einde. 

Heerlen, 16 Februari 1951. 
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· ~ ' etreft:Bezoek Ho T aakgelastigde aan Heerlen. 
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Naar aanleid~ et telefonisch onderhoud ddo 
met betrekking tot het bezoek van de Hongaarse Zaakgelastigde 
len,waarbij U werd toegezegd,dat,zodra alhier nadere gegevens bekend zou
den zijn,deze direct aan U zouden worden medegedeeld,bericht ik U het na
volgende. 

/

"_-- Op 10 Februari j.l. omstreeks 15 uur arriveerde te Heerlen de Hon-
f gaarse Zaakgelastigde bij de Nederlandse Regering Andras MOCZI met een 

auto gekentekend C.D.372 .Daar door U een ander kentèRen n.l. C.D.345 

I werd opgegeven,bestaat dus de mogelijkheid,dat onderweg nummerverwisse-
ling heeft plaatsgehad.Zulks is echter alhier niet kunnen worden nage-
gaan. 

ro / In zijn gezelsch~ was de attaché bij de Hongaarse Legatie QZATORDAI 
1 1A 1s~ terwijl de c1räüffeur,die de auto bestuurde,Nederlander zou zijn. -

~ J Nadat de heren een maaltijd hadden gebruikt,werd een bespreking ge-
houden met de inmiddels aangekomen Hongaren: 

'! I' ~~· /;'1. KALFICS Josef ,geboren te Funfkirchen (H.), 11 Maart 1894,gehuwd,groen
. I~( tehandelaar,R.K.,wonende te Heerlen,Lijsterstraa t 33; 

6o·a. 2. VARGA,Joseph,geboren te Zenta (H.), 19 Februari 1904,gehuwd,mijnwerker, 
1 R.K.,wonende te Heerlen,Reestraat 9; 

,f f 1 3. KRASZ, Vilmos,geboren te Hamborn-Neumühl (D.), 13 Maart 1915,gehuwd,mij + werker,R.K. ,wonende te Heerlen,Elandstraat 71, 
~ ~ alsmede met mevrouw E.BURGLER-JESSO,lerares in de Hongaarse taal en let

\t . ~;o terkunde,beëdigd vertaalster,wonende te Geleen,Markt 58,die door huwe-
~~ · / ~ç lijk de Nederlandse nationaliteit zou bezitten. 

1 + Genoemde heren vormen het bestuur van de Hongaarse Vereniging "SZENT 
i BORBALA 11 • n. ZuidTLimburg. -

De besprekingen hadden ten doel het bestuur te overreden meer in 
contact~e treden met de Hongaarse Legatie te 's-Gravenhage.Men verlang
de verder,dat het zich bereid zou verklaren Hongaarse films te vertDnen 
en verder alles te doen wat de belangen van het vaderland zou kunnen be
vorderen.De opzet van dit laatste was te trachten door mooie voorspiege
lingen de hier wonende Hongaren te bewegen naar Hongarije terug te keren, 
daar men aldaar gebrek heeft aan geschoolde mijnwerkers.De Zaakgelastig
de vroeg verder nog om de Hongaarse Onafhankelijkheidsdag op 15 Maart 
à7s. niet onopgemerkt voorbij te laten gaan.In het Zuiden des lands -
vermoedelijk te Heerlen - zou deze dag gevierd worden op 18 Maart a.s. 
Mevr.Burgier verklaarde zich bereid twee lezingen in Nederland te houden. 
Een dezer lezingen zal waarschijnlijk te Heerlen plaatsvihden.Aan het 

\ \ eind der besprekingen verklaarde de zaakgelastigde nog,dat hij zich niet 
wenste in te laten met de directe verenigingsaangelegenheden,doch dat 

~ hij alleen een beroep wilde doen op de liefde voor het vaderland. 
\ --- De zaakgelastigde was in het bezit van propaganda-materiaal,waarin 
~e vooruitgang en de welvaart van Hongarije werden aangetoond. 

Op Zondag.11 Februari j.l. kwam de Hongaarse vereniging 11 SZENT BOR
BA1A" te Heerlen in het patronaat Nieuw-Einde in vergadering bijeen.Aan
wezig waren 35 à 40 personen. · 

Het oude bestuur trad af en er werd een nieuw bestuur gekozen.Dit 
bestuur bestaat thans uit: ~ 

1 {- t 1.URANKA,Etienne (Istvan),geboren te Vasas (H.),18 Juni 19t9,mijnwerker, 

@.K.,gehuwd,wonende te Heerlen,Beersdal 35,VOOFZITTER; 
~KRASZ,Vilmos,geboren te Hamborn-Neumühl (D.),13 Maart 1915,mijnwerker, 

1J 
.K.,gehuwd,wonende te Heerlen,Elandstraat 71,SECRETARIS; 

~,r .l • 3.URANKA,Margaretha,geboren te Pees (H.),1 December 1927,naaister,R.K., 
l ongehuwd,wonende te Heerlen,Vrankstraat 64,PENNINGMEESTERESSE; Dl t I 4.RICHTER,Anton Frans,geboren te MecksekszabobbanJa (Ir.) ,25 Augustus 1905 

J mijnwerker,R.K.,gehuwd,wonende te Heerlen,Mijnstraat 44,COF®diSSAR~S VAN 
CONTROLE; d 1ot, h <.) -

1 -t J 5.SZLANINAWeinrich Georg,geborèn te Heerlen,5 November 1~,mijnwerker, 
R.K.,ongehuwd,wonende te Heerlen,Heerenweg 247,COW~ISSARIS VAN CONTROLE. 

De verkiezin~ van deze laatste persoon wekt enigszins bevreemding. 
SZLANINA bezit op de eerste plaats,ofschoon geboren uit een Hongaarse 
moeder,de Tsjechische nationaliteit.Ten tweede stamt hij uit een gezin, 
dat jaren geleden communistisch was en ook thans nog geheel onverschil
lig staat tegenover de godsdienst. 

Op de vergadering werd verder besloten zelfstandig te blijven en 
xxx de vereniging haar godsdienstige grondslag te doen behouden. 

~.ft Het vroegere bestuurslid ,Jozeph VARGA voornoemd,werd uit het be-
~ <f / L3tuur geweerd, omdat hij het vertrouwen heeft verloren. 



.. , -' 
Behoort bij Litt.G.no.47/51. 2. 

~----------------------------------------------------------------------

Ook op Zaterdag,~ Februari j.l. drong hij zich op bij de Zaakgelasti 
de en ·bij de attaché.Om 19.10 uur begaf hij zich vanuit het Neerland 
hotel naar de Hollandia-bioscoop in het gezelschap van de attaché. 
Tien minuten later keerde hij wederom met deze terug.Wat er besproken 
werd met de Directie van de bioscoop kon niet worden achterhaald. 

Op de vergadering_ was verder a~n~e~ig de Hongaarse priester~us
~i,vermoedelijk te Maastricht verblijfhoudende.Deze gaf een lezing 
met lichtbeelden over het oude roemrijke Hongarije. 

Ten overvloede wellicht moge ik nog vermelden,dat door een Hon
gaarse Franciscaner Pater,genaamd Thomas Kertész,wonende te Granstock
Eupen,België,pogingen in het werk worden gesteld om de hier wonende 
Hongaren in religieus verband om zijn persoon te verenigen. 

Beide priesters zijn niet in contact getreden met het Bisdom en 
de Pastoor-Deken van Heerlen. 

Mocht terzake de Hongaren verdere van belang zijnde gegevens te 
mijner kennis komen,dan zullen deze direct aan U worden doorgegeven. 
Einde. 

Heerlen,13 Februari 1951. 
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Fotocopie vertaling brief van Hongaarse Zaakgelastigde 
aan de Secretaris der Hongaarse vereniging 
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Eierbij heb ik de eer U te doen toekomen een 

rapport~~~;., betreffende; 
UJ,~ 

koczi, .r10nL,aars Z <:t~.n:J;elastic,cle, 
vräl.L-J· e ~ trc.a t 8 te ' s- U ra venha · e. t:• 

.t-en a1 scnriit vhll c..i t ra:t)JJOrt is SlJOe ushal ve 
aun ~.c. ue~on~en. 
llij1é.i.u e: 2 foto's vun "c.oczi 13 .r'elJI;. 19 51. 

·" .3, l'.Ioge1ijk nog va n 
interesse v::)Qr 
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Betreft.& Volgactie Moczi, Hongaars Zaakgelastigde, · 
Oranjestraat 8, te 'e-Gravenhage. 

In de morgen van 10 Februari 1951 werd 
om 7 uur in de omgeving van de Hongaarse Legatie 
te 'e-Gravenhage poet gevat. . 

Om plm. 10 uur reed de CD-372 voor het 
gebouw. Om p~. 11.00 uur werden door de chauf
feur vanuit de Legatie twee pakketten van plm. -
20 x 30 x 40 cm • . in de auto gebracht • 

. Sign. chauffeur: lang plm. 1.80 m.J oud plm. 30 
J n~ r; grijze jas, lichtblauwe broek, blootshoofds, 
licht blond golvend haar. · 

Om 11.45 uur stapten de chauffeur, Moczi 
en nog een heer in de auto. 
Si~. Moczi: lang plm. 1.73 m.;oud plm. 50 jaar; 
gekleed in donker grijze demie, donkere pantal~, 
zwarte gleufhoed. . 

,.. Signo metgezel: Lang plm. 1.73 m.; grijze overjas; 
~ ~ blootshoofds, achterover~ekamd blond ~aar; ov~l 

\~ gezicht; spitee neuso 
··\ \ ? · Om 11.42 uur vertrokk~n zij met grote 
\. .. / snelheid in de richting Rotterdam ert vervolgden .hun 

weg via Bredà, Tilburg, Eindhoven en Roermo~d naar 
Heerlen. 

· Op de markt ·in Oii-sehot vertoefden zij-
plm. 15 minuten in een càfé. , 

Om 15.30 uur arriveerden zij te Heerlen. 
De auto CD-372 werd aldaar geparkeerd op het par
keerterrein op de ''Bongerd", waarna zij zich te 
voet begaven naar de nabij gelegen Saroleaatraat.Zij 
gingen binnen in Hotel "Neerlandia",Saroleastraat· 14. 

Om 20.10 uur kwamen zij in gezelschap van 
een dame en twee heren naar buiten en begaven zich 
naar de autoo 

Van de twee heren werd hartelijk afscheid 
genomen terwijl de dame onmiddellijk in de auto stap
te. Alleen kon wo~den waargenomen dat de twee heren 
gekleed waren in een lichte regenjas en blootshoofds , 
waren. Beide hadden donker haar. 

Volgene te Heerlen verkregen inli·::htingen 
hebben zij in Hotel Neerlandia vergaderd met de na
volgende personen• 
Mevr. Burger(Burgler), Markt 58, Geleen. 
3oaeph Varga, Reestraat 9, Heerlen. 
Etienne Uranka, Beersdal 35, Heerlen. 

' ., 

-~ 

i 

~· ' 

wiihetm Kras, Elandstraat 71, Heerlen. 
Joseph Kalfics, Lijsterstraat 33, Heerlen. 

' De laatste vier genoemde personen zijn ·· '" 
leden van de Honga·arse ·vereniging "St .Barbare.tt te .. -~1 
Heerlen. Deze mensen ~ijn geen communisten. Zij wei- ~: 
felen of zij i .v.m. represaille-maatregelen .tegéJ;l hun . , :.. 
familiele den in Hongarije, genoemde veren~ging al dam 
niet onder oocmunistisch toezicht zullen pl~teen~ De . 
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vergadering te Heerlen is door Moozi belegd ·teneinde 
' hen te bewegen met hun vereniging de oommunistisohe 

zijde te kiezen.· · 
. . . Om 20.15 uur vertrekt het gezelschap in 

Noordelijke richtingo Even buiten de kam van dè ge
meente Heerlen sloeg de OD-372 rechts af de Reestr. 
in. Aldaar stapte de eerder genoemde dame uito Door 
de plotselinge manoeuvre welke gemaakt werd en cimdat 
alles zeer vlug in zijn werk ging, kan niet met ze
ke r heid gezegd worden op welk nummer zij is binnen
gegaan. Gestopt werd voor de nummers 6 en a. 

v66r dat een geschikte plaats was ingenomen . 
om de volgactie te kunnen voortastten was de CD-372 
reeds gedraaid en uit het zicht '- verdwenen. 

Om plm. 21.00 uur werden zij weer opgevan
gen nabij een krûlspunt van wegen te Sittard. Ver
moedelijk zijn zij van Heerlen via Geleen naar Sit
tard gereden. Zij vervolgden huri weg met grote snel
heid via Roermond, Weert, Eindhoven, Tilburg, Breda 
en Rotterdam naar 's-Gravenhage, · alwaar zij om 12.15 
uur arriveerden. . 

Via de Rijswijkseweg, Weteringkade, Laan van 
~.O.I. en Bezuidenhoutseweg werd naar de Zuidwerflaan 
gereden. Voor de tweede villa rechts werd teäto~~~
stapte de metgezel van Moczi uit. Niet geconstateerd 
kon worden of deze persoon bedoelde villa binnenging. 
De CD-372 keerde onmiddellijk en reed weer met grote 
snelheid in de richting •s-Gravenhage. Op •t moment 
dat de auto keerde werd in de villa, staande op de 
l'inker hoek· van d-e Bezuidenhout-seweg -.en Zuidwerflaan 
het licht aangedraaid. De CD-372 verdween bij het 
Kruispunt .Bezuidenhoutseweg- Laan van N .o.r., uit het 
zicht, doch werd in de Parkstraat weer gezien. Hij 
reed de Oranjestraat in en daarna de AmaliaètraatoVer
moedelijk zijn Moczi en de chauffeur via een poort aan 
de zijkant, het Legatiegebouw binnengegaan. Geconsta
teerd werd dat om 12.45 uur, het licht in het Legatie
gebouw werd onstaken en de chauffeur zich alleen met 
de auto verwijderde. Opgemerkt wordt dat tijdens het 

lfvolgen door de inzittenden van de CD-372, trucs werden 
toegepast teneinde te constateren of zij gevolgd werden. 

Bij nader onderzoek bleek op het adres Zuid
werflaan 16, voor welk pand werd . gestopt, te wonen: 

~ Emile Charles Campioni, geb. te Modjokertoe(Ind.) 17 
, ~? November 1929, N.H.studerend, 

b\ · ongehuwd en 
j '\) /Jean Joaeph Campioni, geb. te Soengei Gerong (Ind.) 

~ , - 21-5-1937, geen kerkelijke ge-
~f' \l zindte, zonder beroep,ongehuwd. 

"- .Y "" In het pand Zuidwerflaàn 19, alwaar het lioht 
V .Y ~werd ontstoken, blijkt te wonen: -, . v~ 
~.1 Franziska Mikula, gab. te Neudorf(Ooetenrijk) 17 Fe-
'\l bruari 1917, nat. Oostenrijkee,R.K. 

hui sh. ,ongehuwd. 
' - ' 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

Hie!:·medc heb ik de eer U mijn schrijven d . d . . 
29 December 1950 Nr. 99263 betreffende de Hongaarse 
Vereniging nst . BARBARA." in herinnering te brengen. 

Ik mosc U verzoeken de afdoening hiervan wel te 
wil len bespoedigen. 

ll.an de Heer J . Th. Merkus 
Commissaris van Rijkspolitie 
Walramstraat 2? 
S I T TA R D. 

IIBT HOOFD VJ~ DIENST 
Namens deze 

Jhr Mr W. J . Th. Serraris. 
C{y~ 

bij de Staatsmijnen 

Oaty, · bew:_ ------............ __ 
Rappel 
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MINISIJJEHI ·' VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN •s-Grairenha6 et 29 December 1950. 

Javastraat €8 .. 

No . : 99263 

Bijl.: gene 

Betr. : Hop.gaarse Ver. "St . BARBARA" . 

Onder ve~vijzing naar Uw schrijven d. d . 
14-12-'50 Nr. 11406/132 betreffende de Hongaarse 
Vereniging St. BARBARA zou ik het op prijs stel
len indien U mij in het bezit zoudt kunnen stel
len van een exemplaar van de statuten van boven
genoemde vereniging9 terwijl ik tevens gaarne een 
opgave zou ontvangen van het tegenwoordige bestuur 
van de s·tï. BAREARA Vereeniging. 

HE;r HOOFD VM DE DIENST .. 
Namens deze, 

Jhr Mr W.J.Th . serraris. 

c:P 

Aan de Heer J. Th. Merkus 
Commissaris van Rijkspolitie bij de Staatsmijnen 
\ alramstraat 27 
S I T T A R D. 

On tv. bew:::--"-···································· ...... 

i .l. . 2. . )/ . . .. Rappe =·····-··········· · ······ 

Ar;.t:woord =-··········-··················----···-
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DIENST.GEHEIM., 

11406/132" 

11 

. ; ' 
~~-16 DEC. ~,~-

ACD/ ffh63 
........ _ .. ___ ,_ ... 

14 December l950o 

-
Naar u:l.t gewoonlijk be-trouwbare bron werd ver= 

nomens j_s in 1949 te Heerlerheide een vereniging opgei·ich·t 

van. in ~~uidcJJimburg verblijvende Hongaren onder de naam van 

St~ Barhara=-..rereniging? Het doel '\rc>J.'l deze vereniging :Ls het; 

vormen van een onde:rl:Lnge banól. en hEtG beoefenen en in stand 
houden van oude Hongaarse volkegebruiken 0 een en a:o.él.e:r. met 
terz:L jdes·te11:Lng van poli·tiel<,:ç. 

Verschillend.e Hongaren s·telde:nv vooraleer tot de nieuwe 
vereniging toe te t:reden:; de eis 3 dat de statuten goedgekeurd 

d:Ler1den te worden door de Hongaarse Jaegat;:l..e te ~ S=Gravenhageo 
Te dien einde werd een bezoek gebrachti aan deze Lega-tie 

alwaar men een onderhoud had me·t; de a.ezants de heer BÖ1Öny" 

Deze verklaarde zich in beginsel e.ccoo:n'!$ doch. deelde mede 0 

dat de eigenlijke goedkeu:ting ·~rez· lee:nd diende te worël.e:11 door 

de betreffende Minister· in Hongarije~ 
Op 1 December 1950 heeft de Yereniging de schri:ftel:i. jke 

goedkeuring ,ran de ingediende statuten ontvangen., De betl .. ef." 
fende brief was aflcomstig van de Hongaarse Legatie te 
1 s, .. {~·ravenhage en ondertekend door Mlàczi Andra 9 s~ Gezant= 

~~· 

schapsraadgever en JGi jdeli jk zaalcwaarneme~~" Dit laat~ri:;e 

vermoedeJ.i jk omdat de heer BÖ1Öny enige tijd geleden naar 

Hongar:\.je teruggeroepen werd~, 

I11. het schrijven werd de hoop uitgesproken" da·t <le ver= 
s"'camU.1ouding tussen de verentging en de voorui"l:;s:trevende 
Hongaarse Volksdemocra:bie steeds goed mocpt zijn, Verd.er 
werd. door de Legatj.e toegezegd» dat zi~ bij eventu.ele 

moeilijkheden gaaxne bereid was te bemiddelen . .., 
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DIENSTGEHEIFII ~· 

ll361/132o 

NIET O.K, 
ACD/ 1t e. 
DAT: ~·'I· 'l. 

PAR: Vf,fi.. 

14 Dec~mber 1950o 

.. 16 DEC. ~.· i 

_: ~ D/ '/! o fti 

Ter voldoening aan he·t gestelde in tJ""W 
schr:ljven no., 97303 d.d? 30"11"50~ wordt het volgenö.e ge= 
rapporteerdt 

Naar u:it gewoonlijk betrouwbare bron werd vernomen9 werden 
de vez·"tegenwoorà.igers van de Hongaarse St o Barba.:raverenig:i.r.\g 
te Heerlerhe:.i.de bj. j hun bezoek aan haar zustervereni · 
j_n Belglsch Eisden~ on·tvangen door bet bestu1.rr van laa:tert= 
genoemde vereniging., Omreden de Hongaarse aalmoezenier on"" 
verwaohts verhinderd was dit feest bt j te. wonen" konden geen 
verdere afspraken wor<len gemaakt" In verband hj~ermede had / 
de secretaris van de Hongs.arse verenigj.ng op of omstreeks 
4 December 1950 in het klooater te MaastJi~icht een on·tmoeting 
met de aalmoezenier. H:ï.e:rbi j gaf laa·tstgenoemde els zijn 
sta.ndp1..mt de volgende richtlijnen. voor de goedwillende 
Hongaren l.n de Benelux-landen: 
L Zonder noodzaak geen verbreking van het contac·t met= 

.. . . en verzet tegen de huidige :Hongaarse reger:tng o 
2 ~ De ··t:Ljd die op deze wijze werd gewonnens gebruiken voor 

versteviging en uitbouw van de eigen vereniging~ alsmede 
he·t politiek gezondmaken daarva.na 

Als middel daartoe geschikt gaf hij aan: . 
Het gezamenlijk beoefenen van de oude Hongaarse volksge= 
bruileen en het verspreiden van gesch:i.lrte lectuur o 

Hij stelde voor ne·t; a,so Kerstfeest gezamenlijk op Hongaarse 
wljze te vieren" Voor wat de lectuur betreft zou men in cle 
toekomst moeten komen tot het uitgeven van een eigen blad 'J 

Aangenomen moe·t; wox·den~ da-t d:i.t mede het standpunt is 
van d.e heer Istvan Vuzd o~~n;v.: 9 voo:rg;itter ·van de Hongaarse 
verenigü'lg in Belgi~oneiiae te Eieden~ Tumulus l c. 

Alleen verzonden aan B.V.D. 2x. 



Verbinding No 72, 

Litt.G.No.532/50. 

Betreft: Vihws (Y.'ilhelm) Kl"1.ASZ, geboren te /. 
Hamborn-Neumühl (Dld.), 13.3.1915. ,df"" 

Antwoord op: Brief c1do.30.ll.l950, No . 97303 .. 1'/ NIET O.K, 
·· ACOJ •1e 

'JY/ · \b~l:t.S- ..s~ 

4~-16 DEC. 950 
--- -

'· )'-.. I Vilmos KFASZ, ~ boren te Ha;:-bo:cn-Neumi~Ll (Dld.), 13 
· \y}r~ • nrfl.., 

r:.c.rt 1915, mi~m'erl:er, ~:·onenrle te Heerlen, ~l ~ndstr.:;at 71, 
s ni3t, zoals abusievelij'?.: in nüjn scb.:rijven ddo.24 .Au,:;us-

!J· tus 1950, Litt.G.No.393/50, ';''erd verr~eld, gehu'.vd, doch once-
huvrd. -

Krasz is in het bezit varr 9en Nederlands Paspoort voor 
Vreemdelingen, no.028589, afcegeven door de.Co~~issaris der 
T{oninc;in in de _provincie I.imburg op 21 Se= te:mber 1950 en geJ 
die tot en met 20 Septel'!èber 1951. In het p2 sroort '.7erd een 
geldige verLlijfsvergunning zeplaatst. 

· Krasz is inie~daad actief 01 rolitiek terrein.Hij is 
IJ~ secretaris va::.1 de in de ijnstreek bestaande Hong2Prse St. 
~( Bar~avereniging.Deze verenie;ine als .:;eheel vriJstn-og--steed 

alle rrogin.:;en van de Honcaarse Gezant om hs.ar om te bou\len 
in een z.c. Neutrale-Nationale Hont:;B.arse VereY1iging in de 
Vre.;l!lde af. 

Krasz doet momenteel pogingen om n·".a:!.~ België te e;aan, 
teneinde aldaar een samenkomst V&"l Ka t:!:;.olieke Honearen onder 
leiding van een tütgei' el{en Han.;aarse R. T<:..Priester bij te 
wonen.Deze samenkomst zou onstreeks Kerstmis V'orden geh 

Verder is van heiT bekend, det hij op 19 Wei 1950, in 
gezelschap 'Tan de bek'ende Ho::0..~aar J2_Eel }1 Vl•~H..GA,_ ceboren te 
Zenta (Hang.), lS Febrvari 1904, wonenLe te Beerlen, Ree
straat 9, bij de Hongaarse Gezant is geweest met het doel 
het fiat van de Gezant te ver~;:rij~en voor de herorricl tinc 
van de R.K. St.Barbara-VereniLing in Pederland, hetgeen ner
gens is voorgeschreven en dus alleen kan betekend hebben, 
dat zij met de Gez~nt op coede voet wilden konen staan.De~e 
Gezant, genaamd BCLONI, verkl::orde zijn fic.t iet te kunneL 
geven, doch eerst instructies te moeten vragen aan Boeda
pest.~ort daarop begon het Gezantschap een 9ropagandatocht 
in de '' ijnstreel-, uaerjn vooral de vooruitgang van de Vol':::f'
re[''bliek -.Ie:rd ver:beerlijl{t. 

Uit een en andè:r valt af te leiden, dat betrolckene e 
\ tweeschouders lJOli tiek voert, danwel in ~til te aanhane;eT is 

VEm ae regering in Boedapest. 
Krasz is door de Vreemdelingenpolitie gewaarschuwd, 

dat hij zic:b van iedere ~wli tieke act i vi te i t dit:m t te ont
houden, ·ter~ijl h8m verder O! de eventuele gevolgen voor 
zijn rersoon bij niet-navolgen van deze waarsc~_uv;ing vverd 
gewezen. 

De a~ndacht blijft op hem gevestigd . 
Een drietal foto ' s van betrokkene gaan te Uv.'en behoe

ve hierbij.Einde. 

Heerlen, 12 Dece~b&r 1950 . 
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Nota: 
Van: KA-RA 

~ .. n --- :·.-::- ; . ---- - . . . 
\ .~·· ;. ........ ..-. ..,.,-'"',., ,_..----

Op 10/2/19 51 werd aah Spil 1Jrief no . 97303/CBS/67 4 
geschreven , waarin hem werd gevraagd om een spoedige 
beantwoording van 97303/8BS/?93 d.d. 4-12 -1 950. 
(n.a.v. de nota van C 8 aan KA- RA d.d.5.2.1951 bij 
co 97303 . ) 

r 

10 .2.1951. v.H • 
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Nota 
Van: kA.RA 

Op 4-12- 50 werd aan SPIL brief CBS/593 (97303) geschre
ven, waarin hem de inhoud van het rapport 97303 d.d. 
29-11- 50 van H.C. (C 8) aan KA.RA werd doorgegeven. 

28-9-51, K • 
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Aan: KA/RA 
Van: C 8 

No.: 97303 

Betr.: Hongaarse Vereniging 

CP 97303 

Hiermede moge ik U verzoeken bij "Spil" te willen ' 
aandringen op een spoed ge beantwoording van mijn verzoek 
om inlichtingen, vervat in Nota.Noo 97303 dod. 29 November 
1950 betreffende de Vereniging .van Hongaren in de Mijnstreek • 

-. 
Ont'\.·. ~ if, · ___ ................................ -----------·-

R 
I • I S". ,_!.J.L .......... .. 

apl,~J. _ · ;·-- ----.1-tP 
Antwoord : ........ UJ...S.. .. I.,. ... ~ 

.,4,, .... 
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Aan: KA- RA 
V~:; C 8 

Ilo . : 97303 

co 97303 

. Botro: 

• 

Tit moge U verzoeken aan Sp±l het vol~nde to willen 
be richi.;en. 

De Vereni ine; van Hongaren in de Mijns tireek heeft · 
vermoedolijk op 26 on 27 November 1950 een t·woedaags bezoek 
gebrach·t aan haar zusl:;e::r:vereniging te Eysden (België) . 

Het zou de bedoelinG zijn, de samenvmrking en het 
contact tussen de tn ·nederland, Bel2:;ië en Noord Franl..-:rijk 
verblijv<::nde !Ion ~aren te verstevigen en deze zo mogelijk in . 
één bond te vere 1igen, en verder te komen ·!.;o·t; het uitgeven 
van eon e i gen org;:.1.an . · 

Moe;elijk heeft Spil ook ie·tc ~ehoorct v. n plannen in 
deze richting en kan hij ons inlichtingen r;ev.en over de l ei
dende figu~en van do Hongaarse veren i ging te Eysden-

29 l'fovembcr 1950 

c~l •. 1 . ~. 
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l3D1NENL1 "{DSE Z KEN 

No . : 9'?303 
Bijl. ·; gene 

VERTROUWELIJK 

Van betrouwbare zijde bereikte mij hot bericht, de.t 
de ·u welbe!~endo Hongaari Willom l.D1aS%;, ;ebor n 13.3.15 te 
Mors (Dld . ), v n ooroe:p mijnwerker, wonen<.le "tè flee~~lerheido, 
Elandstraat 71, aunr;ezocht zou zijn om aln medewerker op te 
tred0n van eun J.oor do Vorer.üg:i.nt; van Ho ;a~t>c~1 i''l. de Bljn
stre k uit te ·even blud .. 

Ik mogÓ U verr.oeken mij to willen. doo1, ber:Lchten$ het
eeen U beleend is, c.q. na onderzoek bekend nocht uorden. om
tremt de huidige activiteit; van eenoeudo Iffi.ADZ, terv;ijl ik te
vens gaarne. in 11ot bezit; gesteld zou ·norden van oen :foto van 
betrokkene . 

rll:ll: noo •.J v AI n~ I :NJJT 
N w:n.ens de ~e, 

,.-"? 

Jll:r Hr ' l • J ~ ~1:. . "errBJ.:;ts . 

de Hoor Coi!ll1 issaris van Politie tó' 
Ontv. bevl: .. ____ .................................... :.: ... .. 
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• . etr. : 

Onder ver{,ijzins narr tJw schrijven d . 6:. 16 o 11.50, 
No . 11277/132 be·t;re:f:' ende Hong :een in de MijnBI.ircek zou ik 
het op p:r.·ijs stn11en 9 indien mogolijl: in kenni .... t;e worden 
gesteld met het rcs ltaaiï van hei.~ bezoek v:au }'ct hemtuur 
van de Vereni...;i~; van Hongaren in de l!ijns..,reok · an hc.ar 
zu.stervererf:i{ging ..:..:e ,t~ysden (Belg;ië) . · 

m:'.r HOOFb V~J .UB DI :i!.JT 
N-9Jlcns de ze, 

/ "? J1lr 1;J:' . J . Th ~ uor:!:'am:i: .. • 
ê(l 

ij de 'ta tsmij ··e:u 
~,..:Jntv. bew=---~----~-···-·-

Rappei : ... . !..S:..:.l;j-..l····-;(f 
Antwocrc~ : ·· ··· ··· ~~'i ·· ·-· · 
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112 7'1/132 0 

Uit doorge.e.nfl bet;rouwbare bron word venwme:n" 
dat ~ZSQ~> .• ~.lzbeta 9 g~boren 18ol0ol5 ti<'l Uove=Zamky 9 voor 

haex hu He 11 jk ~Jan Hongaal"Be nat i onal1 te i t 0 inwonend® eoh·t = 

~ gono ... Go van ~v Dani0;J.~ g~bor®n 11Qlo04 te Gron.ingen0 

J.ITed<arlanél.ex-S> WG:rl~;:zaam bij dm îiJ'oderlandse SpoorwGgen en 

gs~:.rtG.tion:nee:rd ·te GelllHi?.np wonsnda te Geloan~ Me.:.drt; 58;) 

enige weken gel~d®n een bezook heeft S®bracht aan de 
Honga.'].X'S!D Le~,sd;:le :i.n Nodo:d.an<l o Bij ha.ar terugk&G:ï:' bract:rli 

zij <1.e ~ .. rolgcm.de berich·~0n mae' 

'~DG leider van de Hongo.a:r~a Legetie in N .derland is 
teruggeroepen naar Hongari ja 9 alwa&r hij bcala ··t is mG·t d® 

l~:Lding ·V'an d.GJ bui tenlands ::a p®:r.safd~'llil'l$ v n hot; Hongaarse 

fU:nir:rèe:l:":te van Bui tenlar.J.dse Zakem o Zijn opvolger irl l~edez·"" 

laml zou z:l. jn d<.!l l1.ee:.r OZATORDAY fJ 
~ 

Mevrouw !fQ!{r.Jl!0 di~ enige JIJ8,anden geleden plr.rtsoling naëU" 
Hongarije vcartrokv is thans weer in hoor vrc>~gere -werlrkri;na 

1n Nederlsnd tGrugn Zij zou in Hong~rij6 gehu d ~ijn~ Haar 

®oh·l;genoo·c is eohtelr niet mG<ilgekom<an-:- Ds m~gelijlthe:id be:!rtast 9 

dat merv-:r.·ouw Koltai thans i11 Nederland. onder elen andere l'lGam 

V0:t."bli. j:ft o 
11 

Ver·do:t:· bostnat b:tj het beatuur van de Ver®niging van 

Hong · r~.m in d® Mi jnstrGlek het; voornemen op 26 en 27 
Novombo:r 1950 een tw~Hi)d.aaga bG~Eoelt te brengen aan d() zuoter= 
vertmiging t(-'3 Eisden (België) c Het ia de bedo~ling de . sàm0n= 

w rl:ing ~m het contact tuss~m do in Hederl.anà. 9 B4':llg:lë an 

Noord=Frankrijk verblijven.d0 Hongarcm te vEl:t .. stov:i.son en d.CJ:t~ 

~o mogolijk in één bond ·te verenigen an verdc:"' om ·i;e lcorn0n 

to"'G h®t u:i:tgmven van een e1g·.l1 orgaan" Als meö.~vvar1r.e:r. am1 

cl:l.:t o:.rgaan is voor N~derle.11d e.ang0zooht dEl heH;;r ]fgA,..l!0 

Will~m!) geboren 13o3"15 tC9 MÖr:a (Dld)Z> Hon~'/\CI:T:> werlrzaam 

op clo mijn Oranje Nassau IV onde:l' no ,, 29 a wont!):nó.e te 
He<:>~cle:rheüle D Elandatraat 7lo 

AlleerA VS:!:'Ii:Ond n aan :B o V "D.., ( 2x) 
·(;.,ao".lc. de heer 7 •n Arlt:elo 
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Betr.: Ver . van Hong . mijnwerkers 

~ in Limburg (Heilige Barbara) 
U'7 r;• , . .II.":Jf lli - ~-~ . 

AD/! ~? ~ 

KB, 11 October 1950 

~: .C' 
PAR: -I 

Wij vernamen uit niet te controleren 
bron, dat de Vereniging Heilige Barbara (Ver. 
van Ho1_1gaarse mijnwerkers in Limburg) .. geregeld 
fin8J.J.cleel wordt oné!ersteund door BOI,ONYO 
(dikwijls f. 200.- à f. 300.- per keer). 
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Betr.: Hongaarse Vereniging 
. ''SZENT BORBALA'' 

Antwoord op: Brief ddo.? Au~ustus 1950 1 
No.88791. OP KAART 1 2& u.nsa 

\~ ACD/ 
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---

j&~ PAR: 

ACO!_g;! ~j 
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In antwoord op nevenvermeld schrijven moge ik U berichtan, dat 
alhier in_ de Mijnstre~k tot op heden slechts één Honraarse Vereni~;ing 
bestaat, genaamd "Hongaarse st.Barba.ra..-Veronie;ing1

• C'SZENT BORBALA.'' ). 
Deze vereni~in~ telt te Heerlen en omstreken onr,eveer 30 leden. 
Het Bestuur ervan wordt gevormd door: 

\'- · KA!FICS, Jozef 1 11:eboren te Funfkirchen (H.), 11 WJB.art 1894, ~ehuwd,., 
~ groenteh.andelaar, R.K., wonende te T{eerlen, Lijster ... 

straat no.33, voorzitter, 
11.. • KRASZ, Vilrees, geboren te Hamborn-Neumuhl (Dld.), 1~ Maart 1915. rehuwd, 

I) · mijnwerker, R.Ke 1 wonende te HeerlenJEle.ndá;re.at no. 71, 
secretaris; 

C _\ 1- 'VARGA, Joseph, geboren te Zenta (H.), 19 Februari 1904, gehuwd, mijn .. 
werker, R. K., wonende te Heerlen, Reestraat no~9, 
meestsr. 

11 _ 1~., De oud .. voorzitter van boven("enoemde verèni~inr: was 
~eboren te Vasas (H.), 18 Jun_ 1919, ~ehuwd, mijnwerker~ 
te Heerlen, Beersdal no.35. 

Door de Hon~aarse Gezant is meermalen zeer ernsti~ 
versni~ring om te bouv:en in een z.J<. Nationale-Nautrale-l!on!!:aarse 
rinp; in de 'Vreemde.Dit is hem tot op heden niet gelukt.Ook zijn po~in~en 
om deze mensen te beweg:en l"..aar Hon~arije terug te keren, hebben gefee.ld . 
Films en cultuurpropaRanda hebben geen invloed op de hisr wonende Hon~ 
1-':aren.Zij voelen er niets voor om deel te nemen aan de ne.tionale opbouw 
van de Hon~aarse Democratische Volks-Republiek. 

Het vaandel van meerp:enoernde verEH'li~inp; draagt d.e beoltenis van 
haar patrones.Het draagt tevons de Hcn~aarse kleuren, doch niet het 
communistische insigne. 

· Het oude Honrtaarse wapen "v..Rom;-1
• stond vroe!"er op haar standaard, 

doch dit zal wel eni~szins achterbaks worden ~ehouden. 
De Hon!"ar'en 7eten blijkbaar niet goed, v.1aar zij aan toe zijn. 

Mijns inzien$ is hun houding tTiee richtingen toegedaan.Enerzijds wensen 
zij niet te breken met de R.K.Kerk, anderz:i.jds willen zij de Fonrm.arse 
Ceze.nt niet voor het hoofd stoten.Zij gevem aan iedere uitnodiginP' van 
de rrezant gehoor, doch zij m3.ssen 1e moed om te verklaren .. dat de hui ... 
d.ige politiek van Boedapest niet strookt met hun religieuze opvatt · 

Ten aanzien ·ra.n Var~a. voornoemd werd U reeds uitvoeri!! bericht 
il" mijn rapport ddo.5 Juni 1950, Litt. 0 .No.233;50.Einde. 

~ ~~(\~( 
~) 



ne botrouvbae.rheid dezerzijds niet béoor<leeld 
,k:an worden, werd de ,mededéli~ ont:r . ngen, ds.t de I o.nga~se ijnwerkors in 

·Limburg rreqs enige ti ·a. een -veJ•enigiilg hebben te Hèorlen, die zi'j ·"SZENT 
SQRBlUN' genoe!îd hebben. Voorzitter zou o 1:ongaarse arbeider m& z;ï.jn . 

. peze verenigi.n~<; ~oq.op nr:tiona.lc basis staa.p.ende vlag 'lf n de ver-
eni~ine is et het «?UI c Hongaarse Vla:pen versierd . 

· '· ·rk r.~oge 1; verzoeken m· J té w;ll r:u dof'i1 bcric ;ton, betgeeft U b~kend 
is, c .f' . n:J. onderzoek! b&kend .mocl1t ~·orden dJlltrer'it bovo.n.eenocm.äe vereniging 

·en haar leden. · · 
Te U rer oricntorin~ diene, dat in àe .aàmJnistr:ati.e van mi ,in Dienst 

voorko111t de Hongaar Istvàn tJlW·r' , gr.boren 18. 6.19 te Snsd, wer~zaam op le 
. 'ijn Oranje U!l~ au III, ·onendc te Heerlen, .Beet'sdal 35. 

URANK.i ... heeft op 2 April 1950 te J :m:::~tordam acn hérdénltint: bijgev;oona 
w.n het :feit, dat liongarije vijf ·aar goleden éloor de Russen werd bevrijd. 
Dêzè bijoenko at stond o rlc:J; leiding VUJl het ongaarse Gez·autschap te 'a.- rh: -
ven.hage . 

"j 

'Gppel 
Antwoord =·······················-······· ...................... . 

Aan de aeer Commissaris van Politie 

.. 

·.ET HOOl''D 'VA T DE· ,!EHST p 

Name.ns deze, 

Jhr :cz " . J:.Th ~ .. ,err ris . 
(f] 
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Nr. : 1006 

b. &-<Pr 
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· 8 JUU 1950· 

& Betr.: Hongaarse mijnwerkers in 
. -1 

AC 1 cPó'jgl J ....- Limburg . 

KB, 7 Juli 1950 

Wij vernamen dat de Hongaarse mijnwerkers in Limburg reeds 
enige tijd een vereniging hebben in Heerlen, die zij 
"Szent Borbala" (Heilige Barbare ?) genoemd hebben. Voorzitter 
is de Hongaarse arbeider U[KA. Deze vereniging staat i.h.a. 
op nationale basis. De nationale vlag der vereniging fs met 
het oude Hongaarse wapen versierd. 

Enige leden zijn echter niet betrouwbaar, in de eerste 
-t plaats de mijnwerker VARGA, die onder de arbeiders propaganda 

maakt voor de "Hongaarse volksrepubliek". 
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