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U 44934a - C 56 - C1/cs2 13 Juni 1952 .. 

Land: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 

waarneming ; 

Bron: 

Opmerkingen : 

Verzonden aan : 

HONGARIJE 

Censuur 

,('_Á,J 

Uw 140126/CR/1226, dd. 10 Juni 1952 

betrouwbaar 

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaalde brief 
doe ik U hiernevens enige mededelingen toekomen. 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
• sGRAVENHAGE. 



U 44934a - C 56 - C1/cs2, 13 Juni 1952. 

Betr: Censuur in HONGL~IJE. 

1. Het is zeer goed mogelijk, dat post hier gecensureerd 
wordt. Het adres Andreas Ut 60 is veranderd in 
Stalin ut 60. De naam van de AVO ( Allam Vedelmi 
Osztaly) is nu: BAH ( Belügyi Allamvedelmi Hatosag). 

2. De BAH moet meer als een executieve polj_tie instantie 
gezien worden, dan als een inlichtingendienst. De 
Dienst ressorteert onder het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken. 



) 

CVV V/J 2+1 co 140126 (9/6) 

• 

• 

No. . • 
Bijl . : 

Betr . : 

j{f} JUNI 1952 
140126 
gene V ERTROO mLIJ,! 

correspondentie 
met Hongarije. -

Hiermede heb ik de eer UHoogEdel
Gestrenge te berichten, dat uit betrouw
bare bron werd vernomen, dat in het te 
Brussel verschijnende Hongaarse emigran
tenblad "Világ" stond vermeld, dat alle 
buitenlandse correspondentie, die Honga
rije binnenkomt, voor censuur gaat naar 
ANDREAS UT 60 . Dit zou het adres zijn 
van de A. V. O.-sectie Jtaatsbescherming, 
welk adres sedert kort veranderd zou zij 

Dit bericht zou bevestigd worden 
door de door Eongaren opgedane ervarin
gen, dat vele brieven hun bestemming 
niet bereiken • 

Aan de Heer Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst 
Plein 1813 No . 4 
•s G r a v e n h a g e • -
--------------------------



RAPPORT Vlill KB 

Voor HC 

No. 514? 

Betr. CORRESPONDENTI E Ni:EiT HONGARIJE 

Typ.: B. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat in "Vilag" 
stond vermeld, dat alle buitenlandse correspondentie Hongarije 
binnenkomende, ter censuur gaat naar ANDREAS UT 60. Dit is het 
adres van de A.V.O.-sectie Staatsbescherming, welk adres sedert 
kort veranderd is. 

Deze mededeling klopt wel met door Hongaren opge
dane ervaringen. Vele brieven komen niet aan het adres, waarvoor 
zij bestemd zijn. 

- -
KB, 27 



NOTA AAN HC(via KEW - Hr.BURGER) 

VAN KB 

No.: 487) 

Betr.: HONGAARSE NATIONALE COMITE. 

Typ.D. 

Bijgaand doe ik U toekomen een nieuwe publicatie van het Hongaarse 

Nationale Comité. tPtf /6 

:!·~~ 
ll 

195~ 

il3_. ;q···.-·"!t: \ 
KB, 24 April 1952 t.:~}-------:-::"::7:.., { ' ( -· __ 

• VRlJ VOOR ACTtE 
Bijlage: 1 public ~·~ 
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NOTES EH I:'IA.RGE DU LIVRE 11 ill GElTOCIDE PAR LA DEPOR
TATION" PRESENTEES P;\..'1 IE CONSEIL NATIONAL HONGROIS 

EN EXIL. 

Honselgneur Béla Va"t" ga, ancien P:r-ésid.ent d11 Pa-r>lement National 
Honcsro~.s 0-l-: a'Jtuellemo::-.t P~~, ési. dent ,4_· •• ;;. C\~· ~"ld~:l.). ~J<">ti::mal HoncrclB en 
ex~."'- :; a fa·ï.t 9.J);J~;;:l a·.;c ,: Eac:T.c•ru'l lJYüés af"L:0. '}.,:· ·:..uL:, "'"1q·l~ête sojt menée 
:::v.r l2. des~~rt'. ·~tio !.~. déJ).ly~~-- ?~ è de l a n~ c.Lcn :.l\J!lf(r'O:Î.se pRr le Gouve:t'r:'3 ~ 

· meYJl; c.or:-·n' ""1; "' -~ "" Ó"' J3·,l d'"["'~ ·- ··i: r:i.e"'"iJJ'1let"~n1J. c>r•'··.--ë,)·-·ise à l'instil7at·ïo·1 1 --· . • ti I..A.J. _ .,,.,J 11'-" _, ct. · ~•' _ -~ .::.,) . . '-t- "~ . . . \.' -'- x .l. .. -o ... 

et a~re c la Gc u:.:,'~- ~.ci·:~.§ c'.ï.'. \1 -.:mi:"SJ'l1el1!&n:; s:;;;::Ji_::i_qö;tP. ._. Cet a.ppel est f : :1lé 
pr·i.Yl•)ir•a:L t-;ment: sn:r• 1.s. Cc·n.7<'-:r:!.; .:r)::". c~.::s }':~~c:t .:.~12 ~:::ï:ï.a s qni inte):>d.i 7: :~St. · 
des "Gl'1'ct..J.oi1 é'.e ndb.i .• ):'li.:.i (; ·,::. d.·~· 1!!.'(J1;~11èl ·.; :t:- ü c: :~,'"J:r . •::.;:, .::·t~~.r.iqu<S ou j_"> ül i :Si0u.:x.11. 

c'ea ·i:;._à ... · èi :~.~"e 1 (~ crln1 ~~ j_ 1:-ri.:..e:::..~ l\a ·G-l •.):-.~. ~., _r_. \1. ~~ ~ 1 J:."~~D:~} c16.e:: H o 

11 Génoci à.s 11 es c 1L.'1. :m0i.i nouvèau) cJ.'éê pur le Professem:> Raphael 
Lenikin, de P Un:i. versité do Yale, Etats - Unis, qui est égaler.lerlt 
l'auteur principal de la Convention des Nations Unies contre le crime 
international que ce terme définit. 

La Convention des Nations Unies contre le génocide est entré~ 
en vicueur le 12 janvier 1951, alors que 31 pays l'avaient ratifiée. 

En sa définition lêgale, le génocide est un quelconque des 
a.ctes énumérés ei-après, co1:unis avec 1' intëntiort de détruire '- to'
talel:lent ou en partie - un c;roupe national, ethnique, racial ou re
ligieux en tant que GToupe de c~tte sorte~ Ces actes sont: 

a/ 
b/ 

c/ 

d/ 

mas s acl"'er les membres d' un c;Poupe ; 
infligél."' des tortures physiques ou mentales aux mentbres d,;un 
groupe; 
imposer délibêremment des conditions de vie telles qu'elles 
araènent la destructien totale ou partielle du gPoupe; 
imposer des mesu.res destinées à empêcher les naissances dans 
le croupe et le transfert par force d'enfants d'un groupe a 
un autre • 

Dans l•étude . spéciale intitulée "Le génocide par la déporta
tion" publiée par le Conseil National Hongrois en exil, l'analyse 
de la définition du crime de génocide est faite à la lmnière des 
expériences tragiques de la nQtion hongroise. 

Très significative est l'analyse du concept d'ttne nation en 
relation avec la situation Cl"'éée sous le joug communiste. 

. Comme le conu11Ul1isme est international et anti-nat~ onal par es
sence, et comme il tel'ld à re:.-.1placer le concept de nation par cel ui 
"d'honune soviétique", le génocide soviétique 1;1enace actuellement 
beaucoup de nations. Celles qui ont subi le sort de la nation hon
eroise sont nombreuses~ Ont dispa.ru totalement de la face du mondè 
les Tartares musü.lmans, les Chechenos, les 11 Inc;ush", les lCalmoucks, 
les 11 J:arachians 11 , les peuples des Balkans et les Allm;1ands de la· 
Volc;a; selón un plan · soigneusemént étudié; Lettons, 'Lithuaniens, 
Esthoniens, Polonais, Ukrainiens, noumains, Bul13ares, ':i.'chèques, Slo
vaques, Albanais, Arr.1éniens ont été éliminés. 

Il niest pas nécessaire de détruire une nation entière pour que 
le crir.1e d.3 génocide soit commis. Ce crime peut être conr.ilis en élimi..; 
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nant seulement les parties vitales d'une nation. Ces parties vita~ 
les · sont formées des persor;tnes appartenant aux professlons libéra
les, des dirie;eants et du clercé. Certaines de ces persennes peu
vent appartenir à un parti poli tique, mais ce n' est pas pout' eet te 
raison qu" e11es eont pe:rsécn·tées ~ IUles sont pe:psécutées s1xr·tout 
pa:r•ce qullelles so.nt pa:::- ·lï:tes intégrantes de la na-Gion., Le concept 
de nation est bee.ü~:01.ï.p plus vasta que cel ui d"un parti polj. tique" 
11 Lorsqut: le cerve a:.l es c atte:tnt ~ le · corps ne fonc'ticnne plus. 11 Dès 
lors, les mots 11 détru:i.:re.en part:1.a 11

, qui ap:?a:r.a:i.ssent à. VArticle 
II de la Convention contre le Gé~ocide sant tr~s sisnificatifs~ Egale 
ment sie;nificative est l~express5 .. on 11 en tant qu.e". Détruire une na
tien en tant que nation sir;nifie la priver de sa conscience natio
nale. Ce qui veut dire suppr:i.mer les héri tiers de lS' essence de 
cette conscience nationale. 

. Un peuple qu:i. accepte le connnunisme soviétique.renonce à ses 
aspirations et à ses traditions.nationales et serend incapable 
d•accomplir la mission qui lui a été confiée dans l'histoire. Ce 
peuple n-'est plus une nation~ S' il continue à pai•ler sa langue, il 
forme un e;roupe etl~ique; s~il abandonne sa langue, il constitue 
seulement un [)roupe racial. :E'ocillon disait três justement que les 
natiorJ.S Bont des familles d' runes, Ces familles d' an1es sant formées 
de ceux capables de donner l'inspiration en utilisant les trésors 
et les ressources nationaux et de ceux qui bénáficient de cette 
inspiration nationale. . 

Dans les pays de l'Europe Orientale, qui comprennent un pour
centage r~lativement élevé d'ana.Lphabètes; les persom1.es apparte
nant aux professions.libérales d 1 une part, et la classe moyenne 
cultivée d'autre part, farment le centre vital de la nation et de 
la conscience nationale. Pour ces raisons, la destruction·de ces 
éléments constitue le génocide. _Du point de vue soviétique, pour 
détruire une nation, 11 est nécessaire d'élL~iner les défenseurs de 
la conscience nationale et les créateurs de la littérature natio
nale aussibien que ceux qui adhèrent ~- leurs idées. Ce n'est pas 
conune adverslires politiques que les générations adultes de Budapest, 
Bucarest et Varsovie sant éliminées, mais en tant que e;roupes hu
mains qui conservent leu~ conscience nationale. 

L'étude mentionnée au début de la présente note analyse le 
phénomene de la déportation comr.1e une technique du gén?cide • 

Au cours de l,histoire, pour des raisons diverses, les géno
cides ont déporté leurs victimes dans des rée;ions lointaines!t Farnt.t 
ce~ raisons se trouvent la peur de la résistance orGanisée et celle 
du speetaale quloffrent les cadavres dans les rues, les avantages 
qu,apporte l'éloignement de ces victimes pour les dépossèder. 

Citons comrne exemple le cas du groupe de·1.200.000 Ar ... 
méniens qui furent exterminés en Turquie, en 1915, après avoir été 
déportés de leurs villes natales. Il en fut de méme des Juifs euro
péens qui furent déportés par les Nazis avant leur extel~aination. 

Le not " déportation11 ne su;f'fit pas pour qualifier ce phéno-· 
mène qui constitue·un cas authentique de génocide. La déportation, 
en tant que telle, peut être appliquée en tenws de guerre ou dans 
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des oirconstances critiques, même par les péuples dêmocratiques, 
conune mesure de sécurité. "Mais.dans ce cas, ce~ qui sont déportéi 
sont nourris et soienés et, une fois passée la période d'urgenoe. ils 
sont renvoyês dans leurs p~s èl.'origine sans avoir subi aucun donunag~ .. 

Les cas de déportation, dans les pays contrêlés par les Soviets, 
sont complètement ditférents. Ils constituent le crime de génocide 
p~roe que lëur but, la desti'uction des nat1ons, • dans le cas qui 
no~s occupe, la Hongrie - est êvident. 

Les oonditions atroces dans lesquelles ces déportés vivent ont 
oomme conséquence naturelle la mort ainsi que le démerabremertt de 
la famille .. En voici. quelques exen1ples frappants: 

Dep~is ltl~:t l950, 7à.OOO pei's<;mne$ · · ~n\ri:t>ori ont . été emmenées de 
leurs foye~s. Les condltiqn~ q~~ l~sque~~~s ces déportations se · 
sont effeotuéefi! ont amené fa mo:r:'t pour l;>'e'atic:roup d•entre ellea. I.Iort 
immédiate dans certains ,cas, mort lent'e dans d1 aut:r:'es. Nombre d•entre 
~lles perdirent 1~ v:te d.ans les trains qui les transporta:i,ent. 
D'autres orlt préféré le auicide. L'im des déportés écrit: 11 Je.vi
vais dans une cahut~ sa,ns fenêtres, adossée à une étable. Pas de 
lit~ Je ne rus pas autorisé à eLlmener mon lit du village ou j•avais 
ét6 envoyé auparavant. Je darmais sur de la paille." Une autre carte 
dit: " J•étais obligé de viv.re avec ma famille - ma fernme et deux 
enfants - dans·une étable infestée de puces, oü se t:xaèuvaient égale• 
ment une váche, un ~heval et deux chiens." Un Hongrois~ résidant à 
Washington, a :xaecu ce message de Hongrie: 11 Au nom de sa faraille en 
exil, Tante Maria s•est rendue au Consèil Municipal pour obteni~,· 1l.l1-e 
~hambre car ils vi vaient tous ensembl'e dans une alcóve humide et 
maloqopante ... Pourquoi désirez-vous plus d'espace?" demanda le 
Pr~siá~nt du Conseil l:Tunicipal. Vou~ avez suffisrumnent de place au 
cinletière. Vous moUJ:~.rez les uns après les autres lorsqu.e vous n•aUI'ez 
plus diargent pour payer la nourriture et le logement." 

Les auteurs du ~ru~e de génocide escoraptent un très grand nomb~ 
I'e de morts parmi lés déportés; ceux .. ci, s•ils veulent obtenir un 
abri· pour eux•mêmes,. sont t'orcés de débarraasei' les logements des 
cadavres. ' L'intention d'éliminer une partie de la nation hongrois~ -
en lui iniposant des. condi ti ons· de vie délibéremment · calculées en vue 
d'amener sa déchéanee physique, totale ou partielle, - est évidente~ 
C•est un acte de génoctde selon l•Artic;Le II, paragraphe C de la 
Convention ~ontre le Genocide. La culpabili té de ceux qu1 cammettent 
le crilue de génocide est· évidente. Il ene st de Llême peur le para• 
graphe B du même Article, qui parle de '' graves prájudices menta;tt."Cn 
p.a.ree que connne I'ésultat de ces conè!.i tions a.troces, deux m,ille per .. 
sonnes environ ont perdu la raison OU Se sent suicidáese 

Le pai'·agraphe D de l'Article II de la Convention contre le 
génoc1de étapli~ égal~ment la culpabilitá des bourreaux du peuple 
hon~l"Ois. Il parle aussi de " mesures prises a.fin d'évlte:r:' les 
naissances dan~ ce groupett • Nombre'UÄ sont les che:fs de frunille qui 
se sont vus s~parés de leurs épouses. Ce procédé par leq~el on sé
pare membres dl~e tàmille est prévu au Chapitre V des !'~~es 
instructions de po rov, mises en pratique dans les Etats Baltiques 
à partir de 194l et appliquées en Honerie depuis 1945• Cette loi
génocide ordonné à 1~ police de séparer les pèi'es du reste de leur 
famille. · 
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. Le parar;raphe E de 1.' Artiele II établi t à son tour la culpa
bilité des génocides lorsqu~il dit: 11 Le transfert forcé d'enfants 
d'un groupe à un autre," parce que dans maints cas on a séparé 
les fils des pères. Devant l'inévitable, ceux-ci renancent quel
quefois à leurs e: ; ~ · fánts, comme c'est le cas pour deux. petits en
fants de 2'et 4 ans, qui furent trouvés abandonnés dans la rue 
à Budapest, portant un écriteau avec les mots: 11 J'e ne reverrai plus 
mes peti ts enfants car je suis emmené en exil.. 1

•
1 

Pour éviter que les enfants trop jeunes n•oublient leur nom, 
plusiet~s parents ont eu recours au tatouage et ont prévenu leurs 
parents et amis que leurs en:Dants portalent un tatouage dolmant 
leur identité, au cas ou ces enfants seraient retrouvés • 

. Les conm1unistes déclarent que leur action a pour but de punir 
l'opposition politique, mais le cas de l'exilé de 80 ans ou.celui 
de l ' ei~ant de de~~ ans démontre clairement que les communistes 
punissent des gens qui ne peuvent constituer une menace à l'Union 
soviétique. Les conmunistes veulent détruire la.nation hongroise • 
Leurs attaques sont dirigée s contre les éléments qui maintiennent 
l'union de la Honr;rie et qui ont toujC'urs été l'essence de la 
consciencë nationale et les chefs des moû.vements culturel et 
spiritual, c'est-à-dire la classe moyenne, les persennes apparte
nant aux professlons libérales et le: .clergé. Lw:.l!' autre but est 
d'affaiblir la nation entière par la destructien de sa cellule 
vitale: la fatülle. 

Les communistes ne peuvent pas assimiler plus d'une centaine 
de n1illions de persoru1es appartenant à la civilisation occidentale 
auxquelles la dorünation soviétique fut imposée aprèg la guerre . 
Pour atteindre:cet objectif, les comraunistes ont eu recours au 
génocide. Il n,est pas vrai que l'opinion publique n'ait pas de 
valeur pour l'Union soviétique et que l'action entreprise par les 
Nations Unies soit inutile. Les conm1unistes dépensent des somraas 
énormes pour leul''S campagnes de propae;ande hors de leur territoire, 
et ils craignent que la révélation de leurs génocide n'ait une 
influence néfaste dans les autres pays. Quand le conwunisme se 
révelera connae une · orc;anisation criminalle qui détruit les familles, 
enlève les enfants, tol"ture et affame les peuples, la machine de 
propagande co~nuniste co1maîtra dès graves revers. Conwe les commu
nistes.cráignent cette révélation, ils ont fait tout oe qu'ils 
pouvaient, dès 1947, pour empëcher la Convention contre le Géno
cide d'être créée; ils ont essayé de la diviser e~ projets tels · 
que:" Le Code des crimes contre le Paix et la sécurité du monde", 
ou eneare ont présenté une version soviétique de l'Article III 
du projet de la Convention sur les Droits de l 1 Honm1e, lors de la 
session de la Commission des Droits de l'Homme, en :mai 1949, et 
défendue avec visueur par l•Ambassadeur Pavlov. 

L'Union soviétique préfere que l'attention du monde ne se 
concentra pas sur le crim.e de génocide qui fait èonstrumnent des 
viatimes parmi les peuples soumis à sa domination, mais plutot 
que cette attention se dirice vers quelque i mperfection qui 
pourrait exister dans le r;enre de vie des peuples libres. Connaiss
ant la technique de subversion d es communistes, L1onseigneur Béla 
Varga met en garde les Nations Unies contre tout mouvement d'inspi
ration soviétique essayant d'empêcher l'Assemblée de compléter son 
travail sur la Convention contre 1e Génocide, sous prétexte d•une 
révision du texte. 
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Les corrununistes ont pu profiter de l'opportunité de la révi
sion du texte chinois de la Convention contre le Génocide pour 
tenter de former un mouvement favorable à la révision complète 
du texte de la Convention .. 

La nation hongroise est en danger mortel d'être détruite. Et 
ceci n•est pas simplement une question académique-. Ce qui est 
arrivé à la nation hongroise pourrait arriver, dans quelques années, 
à n'importe quelle nation dominée par l•Union soviétique. Tel est 
l•avèrtissement.que Eonseigneur Béla Varga donne au monde. Et plus 
tard, dans des oirconstances différentes, l'Union soviétique, deve
nue plus sU:re d,elle-même après c6ls crimes, pourralt agir de même 
avec d•autres petites nations qui sOnt encore libres et qui ne con
sidèrent mème pas l'éventualité d'une telle entreprise. 

Donner de . l,espoir aux peuples menacés.par le génocide sovié
tique équivaut à leur donner le pouvoir de r ésister. Les gens sans 
espoir succombent au conunu:~isme • . Il faut qu,on fortifie l'espoir 
de ces nations. Les maintenir en vie.est une des meilleures ga ... 
ranties pour la paix parce que l•Union soviétique craindra de dé
chainer une nouvelle guerre tant qu•existeront dans son sein des 
peuples qui ne lui seront pas complètement assi:milés . 

C' est maintenant qu' il faut agir ~t J':ionseigneur Déla Varga. 
a envoyé des télégrammes à 54 Chefs d• Etat, Rois et Présidents. Il 
a demandé aux nations anües aui ont ratifié la Convention contre 
le Génocide d'accorder leur ;ppui lorsque cette question sera portée 
devant l•Assemblée des Nations Unies, afin d'attirer l'attention 
de l•opinion publique sur les auteurs de l•horriblfil crime de géno
cide •. Monseigneur Varga accomplit ainsi un devoir sacré envers son 
malheureux peuple. Il déclare que la proteetion qu•il demande au
jourd,hui pour son peuple servira également à aider d'autres in
fortunés qui souffrent actuellemnt des effets de cé crime:les Lith~ 
uaniens, les 'Lettons, les Esthoniens, les · Polonais, les Ulcrainiens, 
l~s Tchèques, les Slovaques, les Rournains, les Bulgares, les Alba
nais, les malheureux enfants grecs retenus prisenniers et tant 
d' autres encore • l:Ionseieneur Varga a la ferme conviction que son 
appel en faveur des victimes hongroises du génocide est également 
un appel en faveur de ltidée de bàtir un monde mailleur dans le
quel le crime de génocide deviendra inconcevable, 
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RAPFORT 
VAN: KEB 
AAN: HC 
No.: A 2017 

$:/ 

~ 
JUU 1952 .... _ 

ON DERYlERP: ..;.V..;.a..;.;l..;;s..;;e_.;;;r_a ..... p..,p..;;o,..;;r.....;t...:e..;:.;n=--b......:e_t..;;r._.___;V_-_2_w._a .... p,;..;e;.;;n;;.;;s;;__;i;;.;;n,;;._:H=..;o;.;;n~g~a:.;;.;r;:.;l~· J ..... · e;;....;... 

(:V 

1. Na8r aanleiding van de aantekening van CVV I d . ël.. 13-
12-'51 op het schutblad van Co 124944 en Uw 124944 d . d. 
13 Juni ' 52 deelt Clipper ons mede, dat hij indertijd 
de BID reeds heeft ingelicht en ook de militaire auto
riteiten via Clipper's Uilitaire Attaché zijn ingelicht. 

1-7-'52 • 



CVV.I./vM. 3+1. co. 124944. (9 Juni 1952). 

• • • 

Rappel:- 9 Augus~~ 19521 



NOTA 
VAN: KA-RA 

Op 21-12-'51 werd aan CLIPPER brief CAH/51/1221 (124944) 
geschreven, naar aanleiding van de aantekening van 
CVV I aan KA-RA d.d. 13-12-'51 op schutblad 124944. 

21-12-'51, JK. 



Aan: KA/RA 
Van: CVV I 
Betr.: valse rapporten, betreffende 

V-2 wapens in Hongarije.-
. .. 

Zoals reeds telefonisch met U besproken (13.12.1951) 
doe - ik U hierbij het CO wederom toekomen. 

Bij onze Dienst zijn nog niet · dergelijke berichten 
binnengekomen. • , · 

Mijn plan was de B.I.D. enG II op deze zaak attent 
te maken, maar daar de mogelijkheid groot is, dat "Clipper" 
dit 'al gedaan heeft, moge ik U verzoeken, zoals is afgespro
ken, aan "C1ipper 11 te vragen, aan wie dit bericht gegeven 
ie. 

CVV I. 

13 December 1951. 

rappel: 11 . f .l952 
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• 

I . ~e: gege u p~ L. A~" Pt ""/ _; 0 i -2. I z -J./z. 
Op . !.~.J" .. ~~ ~~~ ~a~-, ~--~? ·/ tP.?--2.-n. J . P6'-.<2 -

RAPPORT .. ~~$ec . _ JE 1951 I 
VAN: KA-RA biJ nr .... ~f0.~.b.lt... . ~ .-~• ~- ~ 
~ ~ ~ c 15 4 6 K E B, ....... L8 .. ::.b ..... .f.....i-""~""" pa .. ..:.../ /..-'.-2-:::~-::J_Y_V-->:1 
ONDER\VERP: Val se rapporten, betreffende V-2 wape in Hongarije • 

1. CLIPPER doet ons het volgende rapport toekomen, dat hij van zijn 
Directie heeft ontvangen en dat van A tot Z i:3ne is en gefabri-
ceerd door intelligence makers: -v...t." 

a. In de zomer van 1951 ontving het Central 
legen Timet Utca 6 te Boedapest, een hoeveelheid masten en 
dere uitrustingstukken, die gebruikt worden voor V-2 wapens; 

b. De aflevering van deze goeder~n werd gecontroleerd door een 
~ f zekere majoor ZAVORY B. ISTVAN, Hongaars verbindingsofficier 

bij een onbekend · So~et hoofdkWartier. Majoor ISTVAN droeg een 
Hongaars uniform, sprak vloeiend Russisch en Hongáars met een 
Carpatisch- Oekra!ns accent. Hij reist veel naar Mosecu en an 
dere Satelliethoofdsteden. 

2. De mogelijkheid bestaat, dat wij dit zelfde rapport ook in iets 
gewijzigde vorm uit een of andere bron zullen ontvangen; in dat 
geval verzoekt CLIPPER ons hem dit rapport in zijn originelen 
vorm toe te zenden, zo mogelijk met vermelding van de bron, op
dat CLIPPER'S Directie daardoor mogelijk in staat zal zijn de 
oorspronkelijke bron en de wijze waarop zij deze "intelligence" 
verspreid~ te achterhalen. 

6-12-' 51. 
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U 39147a 

Land: 

C 56 - C1/cs2 

HONGARIJE 

30 November 1951. 

Onderwerp: Gravin Katalin TELEKI- SCHELL'---· 7)1:! -;]/· f_!j 
. ""/- - -'d 

Referenties : 

Datum van 

waarneming : 

Bron: 

Opmerkingen: 

1 October 1951 

16. 

.. . . . ... . . ... . .... . ..... . . ... . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
: : ... 

Verzonden aan : B en C • 

. ~ 3-? - // . ~i V· .u>;,.--/ 
.,....~~,..&---- l._3f'·<:S-_, - C/b -o// 

~- 8 DEC. 1951 · 

ACD/4'vlt-3 ·----- - ---·-

i-óf'KAARn 
'Aco; tr e 
!.-=o-:-A~T.-,,_ .... ,-_-'"t.-1 
l . ~ 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
' sGRAVENHAG E. 



• 

• 

U 39147a- C 56- C1/cs2, 30 November 1951. 

Betr: GEavin Katalin TELEKI-SCHELL. 

Gravin Katalin TELEKI-SCHELL werkt voor de hongaarse 
politieke politie. 
Een officier van de AVO is er van op de hoogte, dat zij 
samenwerkt met de Amerill:aanse inlichtingendienst, terwijl 
zij bovendien sinds enige jaren in dienst is van de hangaar
se politieke politie. 

De a~avin verblijft op het ogenblik te GARMISCH-PARTEN
KIRCHEN ; ·V/aar zij, zoiets als directrice van de ucasa Ca
rioca" is~· 
Hiervoo:r;::y~as zij directrice van nachtclubs in BUDAPEST en 
WENEN . • . ... 
( 1 Oct =~j ) • . . . 

... . . . 



Dear Sir, 

109 Chaussee de Charleroi 
Brussels 
Belgium. 

June 26, 1951 

I am sorry to inform you that owing to 

financial difficulties, we had to suspend the publi-

cation of the Free Voice of Hungary. 

If you are interestad in our back 

numbers, we will be glad to furnish you wi th them. 

Yours slincerely, 

George Lazar. 



,..,_. .. #I /.t! ~ 
U 29512j - C 56 - C1/cs2 ; 

Land: 

Onderwerp: 

R eferen t ies : 

D a tu m van 

waarneming : 

Bron : 

Opmerkingen : 

Verzonden aan : 

HONGARIJE 

Lasio PIROS en Gabor PETER 

·qJ ~~3 ;0 
I 

/ /0"1..?'<:; 
mijn U 29512e, dd. 2 Februari 

22 Mei 1951 

16. 

. . ... . .. . . . ..... . . . . . . . . . ... . ... . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . · ... · 

B en c. 

21 Juni 1951. 

· ··---·~' 

'1./~ ,_; J • -
.~·~~ 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids dienst, 
Javastraat 68 
1 sGRAVENHAGE. 



U 29512j- C 56- C1/cs2 , 21 Juni 1951. 

Betr: Laszlo PIROS en Gabor PETER. 

x 1. En effet, depuis son entrée dans la police(Octobre 
1950) Lászlo PIROS est, avec le rang de général, 
sous-directeur de la Police politique et commandant 

:··~n chef de garàes-frontières qui ûépendent de cette 
.:.~ême police. . . 

2 1 :~uant à Gábor PETER il est buberculeux et ses fré
·::q_uentes absences sant dues à cette maladie. Depuis 
=.= :te début de cette année il va mieux et a repris ses 
:"·J::onctions comme chef de la Police poli tique. . . 
: •. ~22 Mei 1951). 



• 
CO lo8789 

,A.an csc 
fan H/F en B. 

Zo~ het U mogelijk zijn geregelde toezending van 
"The Free Voice of H~gary" te verkrijgen, of indien KI% de uitgave 
gestaakt mocht zijn (zie laatste alinea pag.l6) daaromtrent zeker
heid te verkrijgen? 

H/P en B 

9-5-51 

~lt, I . 



• 
R.APPORT P en B. 
Aan .lCD 

.~, ~ lf-~ Jf.J 

8 Mei 1951 

ÁCDtÏo8~q ./~ .;.,~..!~.. ~" 
Bijgaande uitgavel "The Free Veie~ - o:f .. t ungary". 1951 nr.lO, ~ 
ontvangen van de ~ :fdeling o. 

Pers en Bibliotheek 





~ ' 
~ 16018n - c 56 -

• 

• 

Land: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 

waarneming : 

Bron: 

Opmerkingen : 

Verzonden aan : 

C1/cs2 

HONGARIJE 

Colonel FöLDI 

v" 
I 

Uw 66760/CR/371, dd. 
mijn U 160181, dd. 8 

4-3-1951 

16. 

0 0 
0 0 0 
0 0 0 

0 0 

0 ..... 
0 0 

000 
0 0 
0 0 

0 
0 0 0 
0 0 0 

000 

0 ..... 
0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

ooo 

B en c. 

I 
/;<>I 1..6J) 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javasyraat 68 
• sGRAVENHAGE. 

ACDf 'IC-
DAT: 21~k; 

PAR: c-f[. ------



U 16018n- C 56- C1/cs2, 16 April 1951. 

Betr: Colonel FöLDI. 

• 

• 

1 • ·~ant au colonel FOLDI lui-même, nous n' avons plus reçu 
d'informations ; on nous signale pourtant certains dé
tails au sujet de sa femme, détails qui ne manquent pas 
d'intérêt. 

2. A~~~s la disparition de son mari, Mme FOLDI avait es 
dê "~uitter la HONGRIE. Découverte elle a été condamnée 
à"=üne année de prieon. 
Dpüç: au début de 19~0 elle est sortie de prison, en 
eiäellante santé et a immédiatement repris sa vie mon
d~~he dans la société de BUDAPEST • . ..... . . 

3. A~ ~ois de septembre, un jeune médecin de BUDAPEST l'a 
d~màndé en mariage. Elle a refusé de l'épouser en di
sant que son mari n'était pas mort - mais elle n'a pas 
refusé de vivre avec ce jeune médecin. 
Le fait qu'elle a accepté de vivre avec ce médecin dé
montre que son refus de l'épouser ne se base sur une 
antipathie, mais très probablement sur le fait que le 
Colonel Földi est réellement vivant • 

( 4-3-1951). 



P~CUREUR-GENERAAL 
LFGD. DIRECTEUR VAN POLITIE 

TE 'S-HERTOGENBOSCH 

~~Î: No. 581-Kab .-

Bijl. 2 • 

Betreffende: Hongaars maandblad. 

• 

• 
Lw 5177 • iOOO - 19i9 

L--/~ Ye.~ A . 

'.rer kenn isneming en be
schikkmng gesteld in handen van 
den Heer Hoofd van de 
se Veiligheidsdienst, Javastraat 
68 te 's-Gravenhage. 

De Pro~~~~e~eraal, 
fgd. D~van Politie, 

-----~- 7 
A.H.M.H. Receveur. a.g • 



Ma. stricht , 6 .qaart lSH:U . 

l 11o . lOöl 

Betrerrende :_!:Ion.~a. rs m~:;~: mdblad . 

Ik heb de eer UEGA te berichten , dat het hierbij ~annde ~anà -

blad "fTon·;arije Volksdbmocratie''wor<U uit ':epev .n door à~ 

Honi a~:.rse Le ~. tie te Bru·::se l en ook V!or('lt,:~zonèl!4'n &c.n alle 

• 

• Aan 
den He l:':r Procureur- GencraF.l , 
f gd .Directeur van Poli tie 

te 

' s-R e r· t o r en b o s c h . 

M. Erasmps 

I Procureur-Generaal I 
Fgd. Directeur van Politie 

l Ingekomen:_~_ .. ::~~-~-················· 
f Afd ..... u ...... No. {f.!:.l..t./..-



U 30840a - C 56 - P3/PS 6 

9 Februari 1951 

;f/'> 
Referentie: Uw No. 100434/CR/418 

I -1 ] fEb 1951 

ACD/ k>?, ~32 
._/~~~·~ 

U dankend voor de toegezonden vertaling van een artik~ 
uit het Hongaarse emigrantenblad ltHungariau , moge ik het 
volgende opmerken: 

1. In het algemeen zijn de inlichtingen, die in dit soort 
publicaties verschijnen, niet bijzonder betrouwbaar. 
De onderhavige berichten zijn mij in hoofdzaak bekend. 

2. Mijnerzijds bestaat hoofdzakelijk belangstelling voor 

pers-publicaties die niet door emigranten worden uit
gegeven. 

A. 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

I s- GRAVENRAGE 



~·b1~ 

• 

• 

u 16741p - c 56 

Land: 

Onderwerp: 

C1/cs2 29 Januari 1951. , 4 .fj! 
-rt7T1 I. \ f_?.d/ 
;7~Bf- ft. 07i. .l 
I-:.. 8 fB. 1951 I 

VERENIGDE STATEN 

Josef LONKAI 
c 

ACÖÏ!:~ . . 
Referenties : 

J~~~ç//ÁI 
mijn U 16741m van 18 December 1950 OP !' "·.t?T ~ 

Datum van 

waarneming : 

Bron : 

Opmerkingen : 

15 Januari 1951. 

1. 

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

Verzonden aan : C • 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
• sGRAVENHAGE. 



• 

• 

U 16741p - C 56 - C1/cs2 29 Januari 1951. 

Betr: Josef LONKAI. 

>(I Josef LOWÁAI is naar BOLIVIA gegaan en het kan
toor te ZüRICH staat nu onder leiding van zijn doch
ter. 

De "Abrechnungsstelle" van de Hongaarse regering 
met deze Amerikaanse Liebesgabenondernemingen be
vindt zich nl. in ZüRICH, waar deze gemachtigde v~n 
de Amerikaanse kantoren nu en dan met de gemachtigden 
van de Hongaarse regering haar conferenties houdt. 
Klaarbli jkelijk wordt het in het buitenland verdien-

••• Q:e geld naar ZWITSERLAND getranfereerd. . . 
.. :(· 1 5 Januari 19 51 ) • .. . . . . . . . ... . . . ... . ... .. 
. . . . . . ... 



U 29512e - C 56 - C1/cs2 2 Februari 1951. 

Land: HONG .A__"RIJE 

Onderwerp: Laszlo PIROS 

OP KAART j 

Referenties : 

ACDI f 
DM: ~ ~ 
PAR: ~i{ ~ 

J~~,A'~d 

midden November 1950 .~ Datum van 

waarneming : 

Bron: 

O pmerkingen : 

V erzonden aan : 

. . ... . .. . . . ·:··: . . . . . . . , .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

par 1 en 2: 
-oar 3,4,5 : 
16. 

B en C. 

4-1-1951 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst , 
Javas t raat 68 
•sGRAiENHAGE. 



U 29512e - C 56 - C1/cs2 2 Februari 1951. 

Betr: Laszlo PIROS. 

• 

• 

1. Laszlo PIROS, adjunct secretaris van de Hongaarse vakbon-
den, is in de rang van Generaal-Majoor benoemd tot byzonder 
inspecteur van de grensbewakingstroepen, die sinds 28 Decem
ber 1949 onder toezicht van de BAH staan.PIROS is belast met 
de energieke zuivering van de kaders dezer troepen • 

2. Zijn benoeming valt samen met de talrijke pogingen van Hon
gaarse jongeren om de Westelijke grenzen te overschrijden, 
teneinde zich te onttrekken aan de mil i ta.ire dienstplicht. 
l\1obiele eenheden van de BAH zijn naa r de grens gestuurd om 
er de ~~~one bewakingstroepen te versterken. . .. . . 

3. De benqe~ing en promotie van Laszlo PIROS zijn hoofdzakelijk 
te wij ~~~ aan de protectie van de russische autoritei t en, die 
in hem :.~~n energieke en volkomen betrouwbare man zien • ... . . . 

4. Deze ~:~ische bescherming leidde tot de benoeming van PIROS 
als wa~r~emend chef van de hongaarse politeike politie. 

: : 
5. Inderd~ä~ , nu de gezondheidstoestand van GABOR PETER zeer p 

cair is (hij heeft tbc ) , neemt Laszlo PIROS tegenwoordig de 
functie van chef van de politieke pol itie waar. 

(par 1 en 2: midden November 1950; 
par 3,4, 5: 4-1-1951 ) • 



l 

U 160181 - C 56 - C1/cs2 

8 Januari 1951. 

L ~~~ - ~ ·· --&i·.~ 
'L14~-~-k --/o1t ~ 

• 
ál\· . 18 JAN. 1951 l 

.- /~1 J ;: ~~g ---! OP KAART_ 

• 

ACDI i~ 
OA1 J~~s/S"' .·.· . ./~~~·~ 
PAR: _:;!~ .. ·.. .... ~ / - .... : () ")] . • • v 

.···. w . . ... . 
Naar a~h~eiding van Uw schrijven, 

d.d. 14 De~a~ber j.l., no: 6760 CR/371, 
deel ik U ~ede, dat ik deze aangelegenhei 
opnieuw opgenomen heb met mijn informant 
en hier tzt. op hoop terug te komen • 

A. 

Aan het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
1 sGRAVENHAGE, 



'1 

I 

ex 101033 

17 Januari 1951 

No. 101.033 

Betr.: Artikel in "HITNGARIA" 

• 
VERTROUWELIJK 

Als bijlage moge ik U doen 
toekomen een uittreksel uit een artikel 
in het Hongaarse emigrantenblad lHUNGA
RIA" van 15 December 1950. 

Bijlagen: een • 
Aan de Heer Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst 
Plein 1813, No. 4, 
's-GRAVENHAGE 



• 

U I T T R E K S E L . 

Uit het blad "HUNG.ARIA" van 15 December 1950 

De H"ö"ngaarse politieke Poli tie (A. v·.H.) in Köszeg, 
(Külsöbörut , 3) heeft in een afgelegen villa (de vroegere vill~ 
Simay) van die stad,op de hoek van de straat Velemi-ut, een 
verhoorbureau ingeric~t. 

Het huis is omgeven met een twee meter hoge muur, 
aan de bovenzijde voorzien van prikkeldraad. De kelder. is tot 
kerker verbouwd--en bezit een crematorium. Hier worden meestal 
opgevangen vluchtelingen, die aan de grens gearresteerd zijn, 
verhoord. Diegenen, die tijdens het verhoor bezwijken, worden 
direct verbrand. 

De leider van deze scnone onderneming is de A.V.H.
Hauptmann, Ferenc KJL~PATI; zijn handlangers zijn de le luite-
nant Sandor ORDöG en de agent Ferenè SZABO. · 

De laatste, een zeer bekende~ mismaakte sadist, wiens 
gewetan al belast is met vele moorden, moest in de laatste tijd 
overgeplaatst worden naar Szombathelyre. omdat door de vertwij
felde stemm~ng der bevolking zijn leven in gevaar was. 



ex 100434 
MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 's-Gravenhage, 23 Januari 1951 
Javastraat 68 

No. : 100434 
Bijl.: gene 

t. 

Onde'rstaand moge ik U doen~-toekomen ter 
een vertaling van een artikel uit 1~et Hongaarse 
blad 11 HUNGARIA" 

S~eeds grotere bewapeni:rig en militaire voorbereidin-· 

Op bevel van Moskou is het in ,~·et land aanwezige men-· 
·senmateriaal in kaarta-y:stemen opgenomen. AfzonderliJk geregis
treerd werden diegenen, --die in geval van oorlog arbeidsdienst 
moeten verric"-ten · naar "'et voorbeeld van de Duitse O.T. bij 
de bouw van versterkingen, wegen en spoorbanen, evenals een 
reserve "-iervoor, dre zo nodig op vordering van de Russisc"'e 
Generale Staf naar ",et buitenland kan worden gezonden. De le~
ding van deze voorbereidingen berust bij een persoon, die beT 
kend staat onder de valse · naam latvan BARTA, de nieuwe c"'ef 
van de Generale Staf~ . die in de Sovjet-Unie werd opgeleid. 

· In een koortsac'~tig tempu worden kazernes gebouwd, b.v. 
in Gyöngos (voor gepantserde een",eden), bij Gyöngossolymos, 
een -militair barakkenkamp. In de kolenmijn ter plaatse een mi
[li taire opslagplaats. Verdere bouw van--kazernes in Szekesfeli
cervos, Keekskamet (tegenover de oude .",uzarenkazerne), in Na
gykörös in de Keckskemétistrasse, in Veszpocin in de Popeistras~ 
se en tenslotte in Szeged, waar zie", de commandoposten van· ",et 
3e Defensiedistrict en van · de--5e Di visie bevinden. 
. O~erigens bevindt zie"- in Szeged ",et grootste centrale 
bureau na Boedapest van de zgn~ A.V.n. (= Lttndelijke verdedi
ging--of politieke poli tie) in het vroegere "-otel "Tisza" op de 
Szec",enyi Platz. ~- . 

Ter gelegen,~eid van de "",erfstrecruterrngen" werd ,,et 
klooster, genaamd "Van Onze Vrouwe" en alle sc",olen in IIodmer..: 
z-orvasarlicly in beslag genomen. Er zijn opvallend v-eel jonge . 

· officieren~-te zien. Men beschouwt deze categorie als "betrouw
baar''. Ze ,-ebben een passende politieke opleiding ge",ad en ver
klaren, "dat wij op de drempel van een oorlog tegen de imperia
lis.ten staanp aan de zijde van de roemrijke Sovjet-Unie". 

Het radarnet in Boedapest is' verdei" uitgebreid. De een- · 
trale is in de Rotakerder (Felstmkellerj· in Boeda. Ontvangst- -
stations bevinden zich in-~Janos"-egy (Jonannesburg), Sas"-egy, 
(Adelaarsberg) en Kissvabnegy (Kleine Sc",wabenberg) bij Boeda
pest. 

In net begin van 1951 wil men overgaan op net systeem 
. van radiografisc", bestuurde projectielen, welke de·' •rdere ebt

wikkeling van de luc"-tafweerkanonnen overbodig maken. De-~proe
ven vinden plaats in Diosjeno, evenals de opleiding van aet 
luc,.,täfweerpersoneel·. 

net oproepen van de ~ichtipgen 19~1, 1932 en 1933 staat 
voor~-de deuro Nadat deze onder de wapenen zijn, zou de sterkte 
·van ",et Hongaarse leger opgelopen zijn tot 210.000 man. Op het 
ogenblik dienen er 160.000 man. De wens van de Sovjet-Unie is; 
!Iongarij e moet voortd~rend minstens 210.000 man onder--de 1Vapenen 
houden-; Dit "-ad al eerder moeten gebeuren, maar door ,.,et gebrek 
aan be"-oorlijk opgeleide officieren ~n onderofficieren gelukte 
~et niet. Men mag ook niet over "-et ,.,oofd zien, dat op elke 
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plaats-,- die belangrijk schijr.t, versterkte politie- en partise
neneen,~eden aanwezig--zijn. De-·paracl->utisten gaan voor "sport
vliegers" door en be1.,oren in 'het verban4 van de vrijl1eidstrij
ders (Partisanen). · - " 

-- Grote concentraties van Sovjettroepen rondom "Fe'l-terto" 
aan ""et Witte Meer. (Sterkte ongeveer 12.000 to.~ 15.000 man, 
meest in barakken en tenten ondergebrac,..,t). Onlangs werden ook 
Hongaarse troepen naar dit kamp gebrac:..t. De in·,...et kader van 
,..,et 5-jarenplan gebouwde bouvfflerken, die oorspronkelijk ' voor 
cultuurdoeleinden bestemd waren, worden voor militaire . doelein
den benut 9 bv. in Miskolu (in de propaganda nog steeds Univer
siteitsstad), waar alle ,..,alfafgebouwde bouwwerken in beslag 
werden genomen . Deze Universiteitsstad , strekt zie"' uit tussen 
Miskolc en Sorombolytapolka en bestaat uit ongeveer 30 ggbouwen 
van 2 of 3 verdiepingen. De bouwarl.?eid werd onder toezic,.,i; van 
de politieke 'politie gesteld en de omgeving ge'heel , afgezet. De 
tot besc""erming van de vrede gebouwde Universiteitsstad zal 
nog deze maand gereed komen, om dan voor militaire doeleinden 
te dienen. 

In Boven-Hongarije, boven de Srcwzoste Cerna Nad Tisa~ 
werden onlangs Sovjettroepen en oorlogsmateriaal naar Tsjech~~ 
Slowakije overgebrac,~t . Deze tranaporte~ duren voort . Hun voor

· lopige~-bestemming i'f:J Eperjes, Iglo en Kassa (aan de grens van 
Karpat hen - Ukraine) • · , ~~ 

Partisanen~ werkzaam in de omgeving. van Eperjes , ,..,ebben 
door sabotagedaden tegen spooi'\vegen en bruggen reeds ernstige 
sc,..,ade aan de Sovjet-transporten be~okkend . ' 

' ( 

Aan de Roogedelg#strenge Heer 
Genèraal P.M.H.TRielens 
Juliana-Kazerne ~ Clingendaal 
's-GRAVENHAGE / . 

' v 

. ' 
' 

h \ 

EET HOOFD VAN DE DIENST 
Namens deze, 

...... 

Jhr Mr W.J.T,.,. Serraris. 

• 



ex 100434 

No o : 1004:;4 

Bctro: u H U N G A R I A ~~ 

Onderàtaand moge ik U doen toekomen ter beschik= 
kin& een vertaling van een artikel uit het Hongaarse 
emigranten-blad "HUNGARIA". 

S·tïeeds grotere bewapening en militaire voorbe-
reidirJ.6en.. · · . 

Op bevel van Moskou is het in het land aanwezige 
mensenmateriaal in kaartsystemen opgenomen. Afzonder
lijk geregistreerd werden diegenen0 die in geval van 
oorlog arbeidsdienst moeten verrichten naar het voor
beeld van de Duitse O. T. bij de bouw van versterkingen9 
wegen en spoorbanen, evenals een reserve hiervoor die 
zonodig op vordering van Russiche Generale Staf naar 
het buite~and kan worden gezonden. De leidine van 
deze voorbereidingen berust bij een persoon, die be
kend staat onder de valse naam Istvan BARTA, de nieuwe 
chef van de Generale Staf, die·in de Sovjet-Unie werd 
op~eleid. 

in een koortsachtig tempo worden kazernes ge
bouwd, bv .. in GyÖngos (voor eepantserde eenheden), bij 
GyÖngossolymos een militairbarakkenkamp. In de kolen
mijn ter plaatse een militaire opslagplaats. Verdere 
bouw van kazernes in Szekesfeliccrvosp Keekskamet (te
genover de oude huzarenkazerne), in Na~körös ±n de 
Keckskemetistrasse; in Veszpocin in de Popeistrasse en 
tenslo·tte in Szegedt waar zich de commandoposten van 
het 3 ' Defensiedistrict en van de 5e Divisie bevinden. 
Overigens bevind zich in Szeged het groots·l:ïe cen·!irale 
bureau na Boedapest van de zgn. A. V. H. (; L~ndelijke 
verdediging of politieke politie) in het vroesere ho= 
tel"Tisza" op de Szechenyi .Platz . 

Ter gelegenlîeid van de "Herf'strccruteri.ngenn werd 
het klooster genaamd "Van Onze Vrouw" en alle scholen 
in Hodmerzorvasarlicly in beslag genomen. Er zijn op
vallend veel jonge officieren te zien. Men beschouwt 
deze categorie als rtbetrouwbaar" .. Ze hebben een passende 
politieke opleiding gehad, en verklaren: "dat wij op 
de drempel van een oorlog tegen de imperialisten staan, 
aan de zijde van de roemrijke Sovjet-Unie" . 

Het radarnet in Boedapest is verder uitgebreid. 
De centrale is in de Rotskelder (Felsenkeller) in 
Boeda. Ontvangst-stations bevinden zich in Janoshegy 
(Joha.nnesberg) , Sasheg-y (Adclaarsberg) en Kissvabhegy 
(Kleine Schwabenberg) bij Boedapest. 

In het begin van 1951 wil men overgaan op het 
systeem van radiografisch bestuurde projectielen, welke 
de verdere ontwikkeming van de luchtafweerkanonnen 
overbodig moeten maken. De proeven vinden plaats in 
Diosjeno, evenals de opleiding van het luchtafweer-

-2-
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personeel. 
Het oproepen van de jaargangen 1931, 1932 en . 

1933 staat voor de deur. Nadat deze onder de wapenen 
zijnv' zou de sterkte van het hongaarse leger opgelo
pen zijn tot 210. 000 man, op het o(?;enb1ilc dienen er 
160.000 man. De wens van de Sovjet-Unie is: Hongarije 
moet voortdurend minstens 210.000 man ~nder de wape
nen houden. Dit had al eerder moeten gebeuren• maar 
door het gebrek aan behoorlijk opgeleide officieren 
en· onderofficieren gelv.kte het nie·t;.. Men mag ook niet 
over het hoofd zien, dat op eike plaats die belangbijk 
schijnt, versterkte politie- en partisaneneeriheden 
aanwezig zijn. De parachutisten gaan voor "sportvlie
gers" door en behoren ~n het verband van de vrijheids-
strijders (Partisanen) . ·. · . . 

Grote concentraties ~an: ·· Sovjet·t;roepen rondom 
"Feherto" aan het Witte Meer. (Sterkte ongeveer , l2 tot 
15 . 000 man, meest in barakken en tenten ondersebracht) . 
Oniangs werden ook hongaarse ·troepen naar dit kamp ge 
bracht. De in het ltader van het 5-Jarenpla.n: gebouwde 
bouwwerken, die ' oorspronkelijk voor cultuurdoeleinden 
b~stemd ware~, worden .voor militaire doeleinden benut, 
bv. in Miskol9 (in de propaganda nog steeds Univorsi~ 
teitsstad) waar alle halfafgebouwde bou\~verken in be
slag werden genomen. Deze Universiteitsstad strekt 
zich uit tussen Miskolc en Sorombolytapolka en bestaat 

·ï.û:lï on~eveer 30 gebouwen van 2 of 3 verdiepingen. De 
bouwarbeid werd onder toezicht van de politie~e poli
tie gesteld en de omgeving geheel afgezet . De tot be
scherreing van de vrede gebouwde Univ~rsiteitsstad z~l . 
nog deze maand gere~d komen, om dan voor militaire· doel
einden te dienen. 

In Boven-Hongarije,boven de Srcwzoste Cerna Nad 
Tison, werden onlangs Sovjettroepe~ en oorlogsmateri
aal naar Tsjecho-Slowwrije overgebracht . Deze trans
porten duren voorto.Hun voorlopige bestemming is 
.Eperjes~ Iglo en Kassa (aan de grens van Ka!.'paten-
Ultraine; . · 
. Partisanen werkzaam· in de omgeving van Eperjes 

hebben door sabotagedaden tegen spoorwegen en bruggen 
reeds ernstige schade aan de Sovjet-transpor·cen berok
kend • 

. • .R. A. 

Bijlage: een. 

Aan ~e Heer Reger~scommissari~ in Alg. Dienst 
Plein 1813 No . 4, 
's-G R A V E N H A G E. 

'· 



U 16741m - C 56 - C1/cs2 18 December 1950. 

Land: 

Onderwerp : 

~~- J!!i : [3 
• Jî:. -.. , 

/." d'o " J / -;;.) ó] rJ'7 t;'b-~ ' .:-çy, _(j 

VERENIGDE STATEN 

Josef LONKAI {) 1J 1 ~.-1 fj 
q'-~'jg ., 

/ 

Referenties : mijn U 1674 1o, d.d.3- 10-50. 

Ntff' Ó.K.-Datum van 
waarneming: 26-11-1950 

1. 

- ·---· ACOt c.., -2 8 DEC. l;}5{) 

ACO/ f f !f.r0 Bron : 

• 
O pmerkingen : 

•• 

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

Verzonden aan : C • 

Aan het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
' sGRAVENHAGE. 



U 16741~ - C 56 - C1/cs2, 18 December 1950. 

Betr: Josef LO"NlüH. f + @ 

• 

• 

1. In NEW YOR.T{ Zl Jn 2 ,g-ebroeders I ONKAI, die samen het bedrijf 
van de Globus Tr2ding Coruoration drijven. 
Deze firma werkt zakelijk samen met de Hongaarse Regering, 
die, zoals reeds gemeld, op deze wijze deviezen tracht te 
verkrijgen. 

2. De waren, waaruit de pakketten worden samengesteld, wo den 
door de Globus wagonsgewijs naar "HONGARIJE gezonden en al
daar opgeslagen. 

3. De prijs van de pakketten wordt door een "Hongaarse officiele 
instantie vastgesteld;de betaling kan slechts in dollars, 
Zw.frs. of andere goede valuta geschieden. De winst wordt 
dooT deze officiele instantie en de Globus gedeeld. 

4. De la·;::.-t :S te tijd YJ.eef t de Hongaarse Regering de moé'eli jkhede'n 
van de.::.e pakke ttenactie voor het verkrijgen van de.__yiezen 
nog v.rv:;·der ui tgeb,li t. Zij heeft nl. gedecreteerd, dat het 
verkr:i· ~.gen van deze -.:-•ak1{etten als luxe moeten worden be
schou:w •• - daar in PONGARIJE alles te kri j,~en is- zodat in
voer · €=~ ten dienen te WOY'den geheven. Daaè'n.o..ast is nu de 
moçrel':_••:'rhe id gesc}"laYJen ( o~ de ontvanger de vri-; hoge kosten 
te b .s -.aren) de invoerrechten in het bui tenland te voldoen. 
J'lfen l~!.'o@.l _ t dan nl. in het bui tenla-'1.d een 11 Zoll zettel 11

, waaron 
i"l 3 talen staat vermeld, dat het YJak1<:et 11 zollfrei 11 is. De 
Globus is verulicbt de opbrengst van deze 11 Zoll'0ettel 11 als
mede het winstaandeel van de Hongaarse instantie, te deno
neren bi-; de Hongaarse vertegenwoordi.crine-e"l in :bet bui ten
land. 

5. BizondPrheden over de R·ebroeders LOl\TKAI zijn: 
Josef LONKIA(LUSTIG) was in BOEDAPEST da.nk'7ij ZlJn 11 F,unei 
KavéiJll.•-oct" een ri ik ~an. Onder het huidige régime trad hij 
in dienst van de Pegering, die hem met een officiele op~ 
dracht het land uitstuurde. J.L. keerde echter niet terug 
en verklaarde zich tegenstander van het huidige régi~e. 
De Boedapes t er nieuwsbladen hebben hem toen heftig aangeval
len en hem een bedrieger genoemd. J.L. ging naar NEW YORK 
waar hij met zijn aldaar reeds vertoevende broer de Globus 

~ oprichtte. Nadien heeft hij, tezamen met zijn vriend Ladis-
+ J laus TMffASSY-LEITNER (een ver~ogend man) 2 koffi egranderijen 

en koffie "vertriebsfi rmen " opgericht. J. L .. geldt op dit ge
bied als eerste klas vakman • 

.--- Ook de inlicrtingen over de dochter van· :;:,o l1CAI in ZüRICH wor 
..- den bevestigd. Zij huwde zeer jong met F.BEliNER, waarschijn

lijk alleen orr de Zwitserse nationaljteit te verkri~~·en. 
Fet buwel ijk was slec:bt en is -; YL'tiddels door echtscheiei-i ng 
oVJtbrmden. 
Voleens broYl zijl'l de LOl'JKAI ' s eeen commu11isten- ook al hel·
l;en zij door hun transacties de huidige HongaaY·se Pee;eri11g. 

(:?6-11-1950). 



U 29040a - C 56 - C1/cs2 

f'<l Sl} 
Land: 

24 November 1950. 

HONGARIJE 

• 

• 

Onderwerp : 

Referenties : 

Datum van 
waarneming: 

Bron: 

Opmerkin gen : 

Verzonden. ·aan : 

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

Ladislaus PIROS 

9-11-1950 

l op iÄARTl 
ACD/ " 
DAl': _i 

het officiele blad van de Hongaarse regering 

B en c . 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
1 sGRA VENHAGE 



• 
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U 29040a - C 56 - C1/cs2 , 24 November 1950. 

Betr: Ladislaus PIROS. 

Ladislaus PIROS zou benoemd zijn tot commandant van 
Allamvedelmi Hatoság Hatàrörség( "des Grenzschutzes der 
Staatsschutzbehörde")in de rang van "Generaloberst" • 

PIROS heeft tot nog toe gewe r kt in de "Gewerkschafts
bewegung", waar hij dwarskijker en vertrouwensman van è.e 
communistische partij was. Hij is zijn loopbaan begonnen 
als .s choenmakersleerling. Hij is voorbeen nooit in mili
tai~~= dienst geweest. 

~~ eh in de dagbladen, noch door de radio is deze be
noe~{pg gepubliceerd. . . ... 
( ~=1 :1 -1 9 50) • . . . . . . . . . ... A . 



U 27817a - C 56 - 01/cs 

Land: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 
waarneming: 

Bron: 

• Opmerkingen : 

• Verzond en aan : 

HONGARIJE I ITALIE 

Irnre GAL 

11-9-1950 

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

B en c. 

Aan bet Hoofd van àe Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
'sGRAVENHA~ • 

6 October 1950. 
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U 27817a - C 56 - 01/cs2, 6 October 1950. 

Betr: Imre GAL. 

• 

• 

Le Docteur Imre GAL, ancien consul general de HOJ:.TGRIE a lv:O:LAN, qui s' 
est r ange a cote de la dissidence 1' annee derniere a quitte lvJILAN 
ment le 10 Aout et avec un bateQu partant de GENES le 12 Aout se rend au 
BRESIL a SAU PAOLO, ou il est attendu par son beau~frere, Gabriel SZILY, 
resident au BRESIL • 

( 11-9-1950) • .. . . . . . . . ..... , . . 
r. . . 

~ .-. . . .. 
:· . . . . . . . . . . . . . . ... 

J 



U 16748o - C 56 - C1/cs2 

•• • 

• 

Land: 

Onderwerp : 

Referenties : 

Datum van 
waarneming: 

Bron: 

Opmerkingen : 

Verzond en aan : 

ZWITSERLAND 

Josef LONKAI 

b&'lovJ 
I 

Mijn 1674-Bg, d.de 19 Juli 1949 

13-9-1950 

bet rouwbaar 

.3 October 1950. 

- -16'-:-ofr'i'j 
(J--:-.~'1/ 

17 OCT. asQ. 

biernevens gaat een foto van Josef LONKAI , zomede enige 
personalia • 

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

van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 



U 1674-Bo - C .56 - C1/cs2 , .3 October 1950. 

Betr: LONKAI, Josef. 

• 

• 

Josef LONKAI werd geboren 19 December 189.3 te OEKLIS. 
Hij is van beroep koopman. 
Zijn adres is: Z~RICH, NUscbelerstrasse 24. 
Bij geboorte was bij Hongaar, thans is bij statenloos. 
~ Hij is in bet bezit van een paspoort, no : 2485, uitgegeven door 

Eigenassische Polizei Departement te BElli~ op 7 October 1948 en geldig 
tot 7 October. 1949. 
Als referentie ·werd opgegeven "Hegoma",N.V.te AM31ERD.AM2 Singel 1.32. 
Het d ~·el: van de reis was inkoop van koffie. 
Het visümformulier was gedateerd 12 Juli 1949. ·:· .... 
(1.3 S~ptember 1950) • . . . . 

·.:.· . ..... . . . . . . ... 



RAPPORT van KB 
voor KA./R'\. 

Nr. : 1225 

. r. : Hongarije 

• 

Uit niet te controleren bron vcrnamen \Jij , dat er 
in de buur-t; van Vcszprem (Hongarije) onder Russische leiding. 
en toe zicht "ui tzichttorens 11 gebouwd worden • .ci:erst begon 
men met "radar' observatieposten, 4 torens zijn reeds klaar. 
Dergelijke "inrichtingen11 zijn er ook in de buurt van de 
p laats Erd. In de buurt van Veszprem werd OOK een observatie
p ost v oor radiogolven geinstallccrd. 
Acht anten..netorens staan reeds . Men wer kt koortsachtig aan 
de controle van het Hongaarse luchtruim en aan het opsporen .. 
van illegale zenders in Hongarije . 

Dit bericht van de informatiedienst van het Rong. 
Nationale Comité is mogelijk reeds bekend bij onze bevriende 

dienst. KB zal gaarne vernemen of het aan U doorgeven van 
dergelijke 11officiële" Hongaarse berichten enige zin heeft • 

i ... o_ -1J .... a. ~ 
o.J.~ p,.A... Lt P-... 4.-f.,..k[ ...... t----" 

KB, 11 October 1950 
i.:vv.-i.A-1~ . ...., ~0 . 

(1~ &}, .. ~-



~ .PROCUREUR- GENERAAL 
FGD. DIRECTEUR VAN POLITIE 

TE 'S-HERTOGENBOSCH 

• 

• 

No. Kab. -581. 

Bïi l. 6. 

·s-HERTOGENBoscH. 12 April 19 50. 

Betreffende: Hongaarse lectuur. 

Lw 5 178 - 4000 - 1949 

Ter kenr1isneming en beschik
king in handen gesteld van den 
Heer Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, Javastraat 68, 
te, 's-GRAVEi\.J HAGE. 

De Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie, 

der Hoeven • 



• 

• 

RI JKSRECHERCHE - 's-HERT OGENBOSCH. 's-Hertogenbosch,7 Ap ril 1950. 

No: 44-. Geheim. 

Betreff ende:Toezending Hongaarse lectuur. 

Bijlage(n):vijf. 

~ierbij moge ik VEdelGrootAchtbare beleefd 
doen toekomen enige- tijdschriften,welke door het Hongaarse 
Gezantschap aan in Nederland woonachtige Hongaren wordt 
toegezonden • 

L 

DeR~%~· 
~/fi;'~ 

. - ----, r· ' •. ~J 3neraa! 

0 cteL.r van Politie 

., : ..... n . v -14 ro .. I 
. iJ h:O ...... ~((.Pd 
... ~---

Aan den Heer 

Procureur-Generaal,fgd.Directeur . 

van Politie 
te 

1 s-H E R T 0 G E N B 0 S C H. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

' 



RAPPo RI' van KB 
voor KA/RA 

Nr. : 1163 

. tr.: Otto v. HABSBUID / 

KB, 23 Aug. 1950 

Volgens een niet te controleren bericht zou Otto 
/van HABSBORG zich in het geheim verzoend hebben met HORI'HY. 



( 
) 

an HB, 
van B IX. f36l6o \ 

--·-I 
~ I 1949 I 
--t 

Een betrouwbare relatie vestigt de aaA<Î~,cht op eell-'""' 
bericht in de Volkskrant d.d. 25-10-'4g=1zie bijlage), 
waarin wordt vermeld, dat in Hongarije een zekere 
Kolonel Horvath zou zijn terechtgesteld. 

x \Dit zou zijn Dr. Gabri~l Horvath. 
Hoewel deze man hier nimmer heeft gewoond, heeft hij 
een rekening bij de Rotterdamse Bank alhier. 
Op 2-8-1930 stortte hij bij genoemde instelling: 
f. 10.000.-. Op 4-8-1930 stortte hij f. 35.000·=· Op 
12-1-1931 vond door een niet bij name bekende bank, 

~op last van Furst Paul 3sterhazy te ~enen, overschri 
ving plaats op de rekening van Dr. norvath alhier, 
tot een bedrag van f . 129.000.-. Op de rekening stond 
toen een bedrag van f. 174.000 . -. 
De Rotterdamse Bank heeft nimmer meer iets van Dr . 
Horvath gehoord. llïmmer heeft Dr. Horvath over dit 
geld gecorrespondeerd. Een gemachtigde heeft Dr. Hor
vath niet . Mr . Kronenberg heeft voormeld bedrag in 
deposito gegeven om rente te verkrijgen. Het bedrag 
is daardoor opgelopen tot over de tvee ton. 

De Centrale Vermogens Opsporingsdienst en andere 
diensten van Financiên hebben zich voor dit geval 
geinteresseerd. Men kan evenwel niets doen, de man 
\Voonde hier nimmer. Hierdoor kunnen onze Belastingen 
geen a~~spraken doen gelden . 

Vernomen werd , dat Dr. Horvath op 24 October 1949, 
terzake een politiek delict was gedetineerd in de 
Strafgevangenis te Budapest. 

's-Gravenhage, 1 November 1949. 



/IR. ; 

f3 éT R.; /-l ~ tl _ja. re n . 

~ 
KB, 4-10-1949. 

Een niet nader te controleren bron stelde ons· bijgaand stuk 
ter hand. Het betreft hier een lijst van Hongaren, die 
ontrouw zijn geworden aan het huidige regime. Voor het meren
deel zijn het diplomaten. 
De mogelijkheid bestaat dat deze mensen in de toekomst in 
Nederland o:pdu~en. 



No. i 66760 

JO -0078 
14 December 1950 

Uw No.: U 16018 h- c 56-

Aet verwijzing n~ar Uw brief 
dod. 15 Juli 1949, No . U 16018 h -
C 56 - KC 1, welke U schreef naar 

... aanleiding -..ra;n mijn . och:rijven d.d. 
-17 ·Ju.r..i 19L:.9, .Wo. · 60078,moc;e ik u .·. 
verzoeken mij te doen mededelen, of 
U nog nadere inlichtingen bereikten 
omtrent de in nk~r~ine ·genoomde Kolo-· 
nel .FOLDI. 

Aan. de Heer Regeringscommissal'is 
in Algemene ~ienst 
Plein 1813, ~o. 4 
's-G~ AVE N HA 

Ontv. bew: . .:..---··" ......... -·-····--·-

R el · . I t.~ .. l .. S: .. f ....... : ..... . app .......... . 
1\ ' .• ,-~ ·, • ?o; q"' ,p ......... . 
r\ULW C--~· · ... · VV . • 

.'bvtPJbl· 



I Vol,., · 

-:;6 1949 
I 

15 Jul :if 1~ .• . ÓJ_7bo 

U 16018 h - C 56 - KC 1 

4tetr: Kolonel FOLDI. 

'? 
~ 

Naar aanleiding vqn Uw qchrijven, 
d.d. 17 Juni j .1., no: 60078, moge 
ik U mededelen, dat ik doende ben 
nadere inlichtin~en omtrent dit onder
werp in te winnen en dat ik hier t.z.t. 

' op hoop t '.)rug te komen . 

A . 

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



19 Juli 1949 

V' __ , 
JU J 1949· I 

C I &/7tJ~ ; 

16748 g - C 56 - KC 1 

I 

Josepb 1.01\f.KAI . 

Uit g ewoonli jk betrouwbare bron ve r nam i k , dat: 
X. 1. En:kge t ijd geleden d e Hongaarse agent, Ladislao T.dl' .. , doör de 

Zwi·tserse polit ie gearres t eerd we r d en uitgewezen. 

2. En dat de plaats van 'l.'AI i s i ngen omen door een ze kere J osep b 
LONKAI, Nussener .::>trasse 24, ZU1UOH. 

Vanuit ZVIITSE!?LüiD on v i ng ik betreffende LONK!~I de volJend è 
geg.=vens: 

X 1. Josepb LONXAI beet eigenlijk LUSTIG, doch bi j liet zi jn naam 
"magyarisere n". Hij was eigenaar van ee n de r t wee gr ootsten koff ie
importmaat schappijen van HONGARIJE (Fi umei KaveiiJI1port ) , met tal r ijke 
filia len. Door bet huidige Hongaarse reg i me we r d LONKAI z ijn bedrijf 
ont nomen en ooest bij HONG·..illlJE+ ve rlaten. Na zijn ver t re k zijn in 
verschillende communi stische bladen artikelen verschenen, waarin 
LONIV'J ervan Yle rd b eschuldigd bela ngri j ke vermogensbest ~ nddelen 
naar nét buitenl and te hebben gesmo kkeld. Inde r da ad beschikt I.ONI\.üi 
in ZW1TSE.J:{LAND over enig geld . 

2. Na de oorlog hield LONKai , tezamen met een f amilielid va n hem in USA 
z i ch bezig met het verzenden van "Liebes eabenl>akete" . Opdrachten daartoe 
we :rden in USA verz ameld en uitgevoerd door JGlNI\AI ' s bedrijf in BliD11.PEST . 

Hiermede zou bij veel geld bèb uen verdiend . 

3. LOllKAI is van p lan om in de her fst van dit jaar tezamen met zijn vrouw 
en zwager en diens vrouw naar l.:tON'l'h'TIJIDEO te emie reren . Voo!bereidingen 
tot de r eis zijn reeds getroffen. 

4. Een doc hter va n LOllKAI is gehuwd met een int.;enieur Ott o B.lill!.ifER, wonen
de te ZURICH, :..inervastr<.<sse 10. 

5. 1djn zegsman dee lt ~rede , nimmer iets ten nadele van LONKA.I te hebben 
gehoord . Hi j zou wbem zeer goed kennen, nog uit de tijd , t e en deze 
in BDD.AP.ES'l' woonde . 

6. Het huidige adres van LONKAI is : J.Jluralt -.~~ppartementshouse , 
Nllsc he l erstrasse 21, ZUltlCH. 

"J3C • 

.Aan bet Ja.inisterie van Al g emene ZaY....en , 
Javastraat 68 , 
's-Ghli VENRAGE . 



JIINISTJmiE VAN AIJ.} :mJ.ENE ZAKEN 
Javastraett 68 

•s-Gravenbage. 17 1uni 1949. 

No, 60078 e. ~ 

:i' No. U 16018 b - C 56 - KC 1 

dd. 11/4-1949 

Onderwerp: Kolonel F 0 L D I. 

G E lt E I M. 

Onder verwijzing naar Uw bovenvermeld schrijven be
trei"teme de in margine genoemde persoon moge ik U verzoeken 
mij nadere gegevens te willen verstrekken betreftende het ge
stelde in de punten 3 en 4 van Uw schrijven. 

:tndien mogelijk zou ik gaarne enige voorbeelden ont
vangen van het gestelde ln punt 3. 

Hm' HOOFD VAl DE DIEmT • 
Namens deze, 

u 
de Ree Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst, L. Pot. 
Plein 1813 No.4, 
•s-G R A V E N H A G E. 



U 16018 b - C 56 - KC 1 

Betr: Kolonel FOLDI. 

1 - -

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam ik 
omtrent bovengenoemde persoon als volgt: 

~ 1. Eind October 1948 werd Kolonel FOLDI ontheven 
van zijn post als chef van de Hongaarse militaire 
poli tie. ' 
Vervolgens werd het nieuws v an zijn dood verbreid. 

2. Begin Februari 1949 werd zijn aanwezigheid te MILAAN 
gesignale erd, vanwaar hij z ich in verbinding had ge
steld met de hongaarse communisten, die in PARIJS 
wonen. 

3. Hongaarse communisten gaan nu systematisch de plaats ]\ 
innemen van hoge functionarissen in vertrouwensfunc
ties, in de westelijke landen. 

4., Voordat deze mensen, die. over het algemeen te bekend 

I zijn om ongemerkt binnen te komen, worden uitge zonden, 
· moeten zij een ge zi«!_ltsoperatie onder ~; aan, die de 
' trekken van hun gezicht volkomen verandert, waardoor 

1 zij onherkenbaar worden. 

5. Hier wordt aan toegevoegd, dat h et ze er wa~rschijnlijk 
is, dat FOLDI een van de eersten zou zijn, die op 
een dergelijke manier "bruikbaar gemaakt is". 

6. Aangezien FOLDI getrouwd is en zich waarschijnlijk 
in ge zelschap van zijn vrouw zal bevinden( zij is 
eveneens uit BUDAPEST verdwenen) wor dt getracht een 
foto van haar te verkrijgen, om zodoende haar man 
~e kunnen localiseren, 

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

ABC. 



• 

Nummer 49238 13 Juni 1~49 

Uw llummer U 11112 j-C !56 - KCl, dd. 4-ll- 148 

UITGEBO~;:~ 

Naar am leiding van Uw bovengenoemd schrijven. kllnnen 
wij U het volgende mededelen : 
Onze Franse relaties noemen- Uw geeevens omtrent het 
Hongaarse Hu j s zeer j uis t . F.'ch ter in tecens-Gellin r; met 
wat onze relat"i.eG eerst dachten, naar a.anleiè.ing van 
ons bericht on h1m eigen wuarneuûngen~ dat het Hongaarse 
Buis een centrum vo.n een spionnage net in Frankrijk en 
de BeneluxlanderJ zou zijn, delen zij thans mede, dat 
het Hongaarse Huj. s ,.rel"''loedelijk een drievoudige rol 
heeft n.l.: 

a. voor hulp 
bo voor culturele doeleinden. 
Co voor fropaganda. 

(en eventueel, recrutering van agenten voor de 
speciale diensten, die dan weer in een ander 
centrurri opgeleid en gemanipuleerd worden. ) 

Indien wij hieromtrent nog nadere berichten mochten 
ontvangen, zullen wij U hiervan op de hoogte houden. 

Aan de Heer Regeringscomrrdssaris 
in Algemene Dienst 
Plein 1813, no 4 
1 s-G R A V E N H A G E 

KA. 



' 

' 

No ti tie KA- R. A., F 29 
·25 MEI1949 

..-..-.... ...,. 

Bestemd voor C VIII ACD1 62PtP3 l 
w 

In antwoord op onze brief. nummer 49238, dd. 11-4- 1 49 deelt Expresse 
ons mede: 

De inlichtingen over het Hongaarse Huis te Parijs Z1Jn zeer juist. 
In tegenstelling roet wat Expresse eerst dacht, n.ä. van ons bericht 
en hun eigen waarnemingen, nl. dat het Hongaarse huis het .. centrum 
van een spionnage net in Frankrijk en de Beneluxlanden zou zijn, de
len zij thans mede, dat het äengaarse huis een drievoudige rol heeft 
n.l.: 

1. voor hulp 
2. culturele doeleinden. 
3. p:aopaganda. 

en eventueel , recrutering van agenten voor de Speciale 
diensten, die dan weer in een ander centrum opgeleid en 
gemanipuleerd worden. · 

~resse zet echter zijn onderzoekingen voort en zal ons van eventuele 
resultaten op de hoogte houden. 

KA-R.A., 19-5-'49 



25 April 1949. 

U 16378 b - C 56 - KC 1 

~et:r: Communi st ische activiteit in de VS. 

I 

' 

Uit gewoonlijk zear betrouwbare 
bron vernam ik omt1·ent bovengenoemd 
onderwerp als volgt: 

1. De Hongaarse communistische partij 
beschikt over twee agenten in de 
"Globus Trading Company" te NEW YORK 
(hun identiteit werd niet vastgesteld). 

2. Van andere zijde wordt beweerd, dat 
een zekere M. BRACK of BRACH, die 
werkt voor een Hongaarse handelsmaat
schappij te NEW ~ORK zich ook in 
dienst van de Hongaarse communistische 
partij zou bevinden. 

ABC 

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



Notitie KB 

Op 11-4- 149 is aan Exprèase bij brief nummer 49238 een en ander 
medegedeeld betreffende het Hongaarse Huis in Parijs. 

KB" 11-4- '49 



t 

0 

9 April 1949. 

} 

U 16062 a - C 56 - KC 1 

Betr: Emeris MIKES. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron 
vernam ik omtr·ent bovengenoemde 
persoon als volgt: 

1.Men bericht ons, dat de Hoofdredacteur, 
van de NYUGATI HIRNEK, Hongaars emi
grantenblad, in dienst staat van de 
Hongaarse communistische partij. 

2.Zijn naam is Emeris MIKES, hij is 
woonachtig, 20, Rue de Chancy, 
VIROFLAY (Seine et Oise). 

3.In 1919 heeft MIKES deel genomen 
~~ de Honga~rse Revdutie. u\j was toen een Trot.Xytst. 

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



14 Februari 1949. 

U 1 2188 e - C 5 6 - KC 1 

Betr: Hongaarse diplomat~e koerier. 

• 

s-r6cY 7' 1 
---. ! 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam ik 
onderstaand bericht: 

"Wij hebben kunnen vastst ellen, dat iedere 
Hongaarse diplomatieke koerier materiaql bevat 
voor de Italia?.nse Communistische Partij. 
Iedere keer is er een omvangrijk pakket ge-

_{ adresseerd am SZEKERES (Raad bij de Légatie). 
Men heeft enige tijd geleden kunnen consta
teren, dat er onder het eerste blad papier 
een brief lag voor SZEKERES, terwijl de rest 

.,...". geadresseerd was aan de Senator MINIO van de 
Communistische Partij. 
Bovendien is het gebleken, dat SZEKERES zich 
iedere ke er na de ontvangst van een koerier 
~~~r het hoofdkwartier van de Italiaanse commu
~stische partij begeeft". 

AB • 

AAn het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
1 s-GRAVENHAG E. 



' c)ç o. 

3 Februari 1949. 

U 14827 a - C 56 -KC 1 

Betr: Uitwijzing van ongewenste vreemdelingen uit TURKIJE. 

• 

Uit gewoonlijke betrouwbare bron bereikte mij het 
onderstaande bericht: 

"De Turkse autoriteiten zijn er thans toe overge
gaan een aantal Hongaren uit te wijzen. Onderstaande 
lieden werd aangezegd het land te verlaten: 

~ Ingenieur Gabor REJTÖ; 
+ Ing-vert egenwoordiger der GANZ-fabriek Eugen HORVATH 

en echtgenote; 
~ Familie GRÜN, lederfabrikant, vertrokken reeds na~ 

PALESTINA; 
~ Bela WOLFF (ANKARA) was gedurende de laatste tijd 

werkzaam op het Hongaarse Consulaat te ISTANBUL. Reeds 
in BUDAPEST • 

....-\"" Endre H.AJOS, compnist; 
/Panni REJNITZ, eigenares uitleenbibliotheek; 
/ Gabor MINARY, student. 

De volgende personen staan op de lijst om in de loop 
van Februari verdreven te worden: 

- Ing. DENES, Hongaar; 
.... Martha GEBHARDT, J ougoslaafse; 
..,. NIKITICH, Jougoslaaf; 
- Laszlo BORONKAI, Hongaar; 

k Sandor KARJ)OS, Hongaar. Zijn vrouw is Engelse • 
- LADANYI, Jougoslaaf; 
- Laszlo LANYI, Hongaar, ANKARA; 
- Karoly KOHARI, Hongaar; 

A)( Dr STEIN-,-- Tsjech, staat in contact met LÖB~, de Commu
nistische "Wirtschaftslei ter" te PRAAG; -

~ KASTN.ER, Tsjech, z al voorlopig rog getolereerd worden, 
d~1r hij door de Engelsen wordt gesauveerd(om onbekende 
reden),; 

~ ROSE, Tsjech, evenals STEIN en KASTNER zakenman; 
.,...-: Be la KRAUSZ, Hongaar, 

en anderen. 
Voorts wil men nog een groter aantal alhier woonachtige 

A J ougoslaven en Roemenen eveneens a ·1nzeggen te verdwijnen. 
_. l Margit LIGETI, Hongaarse pas, en J . WELTER, Franse pas, 

welke hier werkzaam zijn bij de fa. DOBAT en tijdelijk in 
BUDAPEST verblijven, werden geweigerd het terugreisvisum 
~:egens pro-communistische activiteit 11 • 

\.J..\ A. 

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



No. 426 9- '48 22 Januari 1949 

Uw brief : No . 4272l ,d. d. 7 Augustus 1948 

p;~ ~M.I949 I 
Onderwerp : Bureau ter bevordering van 

h.ê..L~~ri§.!P;.ê__gaar Hog~_!:ij-e 
I 

I ACD/ :; y 11 b f 

.. 
Naar aanleiding van Uw bovenaangehaa ld schrijven,kan worden 

medegedeeld,dat tot op heden nog geen bureau ter bevordering 

van het toarisme naar Hongarij~ te Amsterdam is gevestigd.-

Mocht dit toch nog gebeuren,dan zal U dezerzijds hierover 

zo spoedig mogelijk nog bericht worden toegezonden.-
1;----------------------------------------------------einde 

v~ rr - R. ? • . 

- . ( ' ' 



16 December 1948. 

U 14032 g - C 56 - KC 1 

Betr. : Gener aal FOELDI • 

• 

t 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron ver
nam ik omtrent bovengenoemde persoon 
de volgende inlichtingen: 

"In alle nationale instellingen 
wordt de zuivering VO Jrtgezet. 
Op het Ministerie van Oorlog werd 

'i Generaal YOELDI weggezonden. Hij 
was de opvolger van Genera·3.l PALFFY 
OESTERREICHER, die a~n het hoofd van 
het tweede Hongaarse bureau stond. 
FOELDI was geen overtuigd communist, 
hij had slechts twee Russische in
structie-cursussen gevol~d aan bet 
Hoofdkwartier van de IvlVD(Vilma 
Kiralynoe te BU.DAPEST). FOELDI heeft 
geprobeerd naar OOS~ENRIJK te ont
vluchten om hierdoor een schanda3l 
de kop in te drukken (Hij werd be-
~huldigd van oplichterij). " 

< 
\ 

/ lil. 

Aan het Ministerie ~an Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 

• s-GHAVENHAGE., 



.. 

16 December 1948. 
' '-~· 

U 14032 f - C 56 -KC 1 c 
Betr.: Genera~l PALFFY OEST~RREICHER 

Uit gewoonlijk betrouwhare bron 
vernam ik omtrent bovengenoemde per
soon de volgende inlichtingen: 

"Generaal PALFFY OESTERREIOBER 
gaat nu zijn vroegere adjudant, de 

~ Luitenant-Kolonel BECK, aan het 
hoofd van de politieke afdeling van 
het Ministerie van Buitenlandse Zrucen 
plaatsen, een functie, die HELTAI 

~ eerder bekleedde (de militairen · 
nemen lan~zamerhand alle sleutelpo
si ties in). 
Älle mededelingen van de Raad van 
de Hongaarse Légatie te ROME, 

• - SZEKERES, zijnaan BECK geadresseerd • 
(De Vice-présfdent van de Hongaarse 

- Handelsdélégatie, Istvan GYONGYOS, 
die zich tegenwoordig in ITALIE be
vindt, is tevens e en vertrouwensman 
~ Generaal PALFFY". 

~ A. 

Aan het Ministerie van Algenene Zaken, 
Javastraat 68, 

1 s-GRAVENHAGE ~ 



• 

= 

G E H E I M. 

~ 2 DEC. 1948 

Verbinding: no.l3 

No. 7103-1948. 
~ ÁC~J Q-o oZ ; -

·'' 

Onderwerp: Szabad Toll (De Vrije Pers) 16 December 1948. 

Datum ontvangst bericht: 1) Dec .1948 

Betrmuwbaarheid berichtgever: publicatie 

Waardering bericht: vertaling door Hongaar 

Tevens bericht ~ezonden aan: Vreemdelingenqiens~ Amsterdam 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie: 

--------------------------------------------------------------------

In het door uitgeweken Hongaren te Brussel uitgegeven 
blad SZABAD TOLL (De Vrije Pers) van 25 November 1948, 
komt -volgens verstrekte vertaling- het volgende bericht 
voor: -zie pagina 8-

Een vertrouwelijke verordening van het Ministerie van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Mosko~. 

"Tot alle verbindingsofficieren en gelastigden. 
"Tussen de vluchtelingen moeten met alle middelen tegen
"stellingen opgewekt worden. 
"Tegenstellingen moeten wordel,l opgewekt tussen de naties 
nop de basis van rassenkwesties en byzondere opmerkzaam
"heid moet geschonken worden aan de tegenstellingen op 
"religieus gebied. Zonder mer risico en moeilijkheden 
"rekening te houden, moeten de culturele bezigheden van 
"de vluchtelingen lam gelegd worden." 

Na deze inleiding komen de punten: 

"1. 
" 11 

11 

"2. 
11 

" "3. 
" "4. 
" 
" 
I! 

11 

Het is belangrijk om,door middel van tussen de vluch
telingen onderling voorkomende schandalen, te bewij
zen, dat de vluchtelingen morele noch geestelijke 
waarde bezitten. 
Er moet grote zorg aan worden besteed, dat de vluch
telingen bij de emigratie-instanties worden gecompro
mitteerd. 
Met alle middelen moet de criminele activiteit worden 
gesteun,d. 
Een van de belangrijkste taken is het neutraliseren 
van invloedrijke, krachtige, leidende personen; deze 
moeten zedelijk onmogelijk worden gemaakt; hun plaat
sen dienen te worden bezrt door onbekwame personen, 
die later voor ons eigen doel moeten worden gebruikt. 



"5. 
" "9. 
" 
" "7. 
" 
" "8. 
" 
" "9. 
11 

11 

-2- • 

In het vluchtelingenkamp moeten de communistische or
gatilsaties beter wordBn uitgebouwd. 
Onze agenten moeten in de vluchtelingenkampen de 
personen, die met de voeding zijn belast, opstoken 
om de levensmiddelen te bederven. 
Tussen de vluchtelingen moeten volslagen ontevreden
heid, gevoelens van hopeloosheid en vertwijfeling 
worden opgewekt. 
De instanties der Westerse mogendheden moeten er van 
worden overtuigd, dat de meeste misdaden door de 
vlu~htelingen worden bedreven. 
Alle middelen moeten worden -gebruikt om de vluchte
lingen de Angelsaksers en Fransen te doen haten en 
om tegenover hen als vijanden te staan." 

Het bewuste Hongaarse blad gaat als bijlage hierbij. 

~---------------~-!-~-~-~:--------------------~~-----



•7 
(. _ 24 November 194&. 

U 12505 a - C 56 -KC 1 

::JtJ ~.!J I 
Betr.: Communistische fotografen aan boord van een Italia8ns schip. 

• 

• 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron ontving ik 
omtrent bovengenoemd onderwerp het volgend bericht • 
Dit bericht werd door een 2e bron bevestigd. 

Om een propagandafilm te maken he P- ft de 
."Societa Italia di Navigazione" de Hongaar, 
Akos HAMZA, regisseur , en de Hongaar 
Alexander FEKETE, operateur, uitB~enodigd een 
tocht te maken met hun boot "ITALIAr. Met 
hun cameras bevonden zij zich op dit schip, 
dat als route heeft : ZUID AMERIKA, CANARIESE 
EILANDENt SPANJE en PORTUGAL. Deze twee Hongaren 
zouden opdracht hebben van de Communistische 
Hongaarse Partij om de installaties van alle 
havens, die de boot aandoet, te foto~Sraferen. 
Hier moet sprake zijn van collaborqtie met een van 
de functionarissen van de "COMPAGNIE ITALIENNE", 
omdat het onbe~rijpelijk is, dat terwijl er in 
ITALIE veel operateurs zonder werk zijn, vreem
delingen aangenomen zijn, zonder, dat er sprake 
is van een speciale opdracht. De "ITALIA" zou op 
~0 September 1948 GENUA weder aandoen. 

A. 

Aan het Ministerie van A~emene Zaken, 
Javastraat 68, 

's-GRAVENHAGE. 



.. 
i 
I 

Ona kenmerk: 
no. 3'14/48 I.D. 

v. 

AAN: 
de heer J.G. Crabbendam, 
Javastraat 68, f-.;v· · ~ 

olgno. 

'a-GRAVENH.AGE. ,--- . ···---
1 . _19 NOV. f948 I 
j_A~/__v39 b& --

Hiermede heb.ik de eer U het navolgen
de te berichten. 

Volgens vertrouwelijke gegevens zijn de staatsuit
gaven van Hongarijë practisch geheel bestemd voor de 
oorlogsindustrie. In het Ministerie voor de industrie 
zijn officieren van de Generale Staf geplaatst. Het 
Ministerie van Oorlog wordt door een sterke gewapende 
macht bewaakt, zelfs de autobuslijn, welke lange dit 
Ministerie loopt, ia verlegd. 

Russische tolken zijn op de ministeries geplaatst 
want alle voorschriften worden momenteel in twee talen 
uitgegeven en ook aan de Ruseen bekend gemaakt. Sinds 
enige tijd zitten in het Ministerie van Oorlog hoge 
Russische officieren en hun bevelen gelden ook voor 
het Hongaarse leger. 

In hotel 11 Gellert" zijn de kamers. inbealaggenomen 
voor 50 officieren van de Russische Generale Staf en 
vele woningen of kamere aan de Stafania-weg zijn voor 
eenzelfde doel gevorderd. 

Ook de gepeneionneerde Hongaarse officieren word 
weer in actieve dienet opgeroepen. De officieren, die 
de laatste drie jaar uit het leger zijn gegaan,worden 
weer teruggeroepen en opgeleid volgens het nieuwe 
systeem; het grootste deel daarvan krijgt zijn oplei
ding in Rusland. In de Kossuth Officiere-academie ie 
enige dagen geleden een cursus voor de Generale Staf 
begonnen. 

Bovenstaande speelt zich af in Budapest en zijn 
authentieke gegevens van het hoofdkwartier van de Hon
gaarse Emigratie te Parijs, d.d. 13 November 1948. 

Etndhciven, 7/ ovember 1948. 

I 



.. 

• 

U 13114 e - C 56 -KC 1 

Betr.: Hongaarse Kominformactiviteit • 

Naar aanleiding van mijn 
schrijven d.d. 13 October j.l., 
no: 13114 b-c 56- KC 1, moge 
ik U mededelen, dat ik uit ge
woonlijk betrouwbare bron nog 
vernam, dat het gebleken is,dat 
de Hongaarse Kominformactiviteit 
geheel wordt bedreven door de 
Hongaarse handelsdelegaties en 
reizende zakenlieden. 
In het bijzonder zou dit opga::m 
voor ZUID-A~~IKA. 
tCf 

AB. 

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



NOTITIE van C VIII 
aan KB. 

No. 49238. 

~volg op Uw notitie a.an Expresse d.d. 26-7-1948, No. 
) 

Betr.: Het Hongaarse Huis te Parijs. 

• 

Onderstaande personen zijn verbonden aan, c.q. onderhouden relaties 
met, "Het Hongaarse Huis" te Parijs. 

President: Laszlo D 0 B 0 S S Y; 
Secretaris-Generaal: B~la K 0 L T A Y K 0 V A C S; 
Secretaris voor de Provincie: Pierre K I S; 
Chef van de Sociale Afd.: Josef B A K Y; 
Rode Kruis: Dr Laszlo G RU E N HU T; 
Rode Kruis, secretaris: Karoly T E R I-8chwacsina. 

Beschermheren: 
President: Paula 
Leden: Erzsèbet 

Magdolna 

L EN G Y EL; 
Z A C H A R; 
I M R I C H. 

Mogelijk zijn deze gegevens nog van belang voor "ElCPRE3SE't. 
;~H'Á- ~~! 

15-11- 1948. 

c 8. 



4 'November 19481 
Vo!~no. 

~~~~l:OV.1Q48 
.. .. -I 

U 13487 a - C 56 - KC 1 
, I lt 3 :l3 8 

we Betr.: Hongaarse ,studenten in de USSR. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron 
ontving ik onderstaand bericht: 

Eind October zouden 100 Hongaarse 
studenten naar de USSR vertrekken om 
aldaar gedurende 5 jaren te gaan stu
deren. 
Zij zullen verspreid worden over de 
universiteiten van LENINGRAD en 
MOSKOU. 
De komende 5 jaren zullen deze studenten 
niet naar HONGARIJE teruggaan. 
(Het afgelopen ja~r was een beurs
student weer naar zijn land teruggekeerd, 
maar hij wer4 onmiddelijk gearresteerd 
en bevindt zich nu nog in gevangenschap). 
De beursstudenten worden niet gekozen 
uit de beste studenten, maar worden 
gekozen door de Communistische Partij. 

~ 
A. 

Aan het Ministerie van Algenene Zaken, 
Javastraat 68, 
'e-GRA VENRAGE. 
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!"""ó'PKAARTI 
I ACD/ J'' I DAr: ' -~'il 
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t .- , 
·I 0 I :OV. 1948 l 

• 

U 11112 j - C 56 - KC 1 
'\ ~-.• / Lr.J~3d ' 

Betr.: Hongaarse Huis te lJ.RIJS • 

In vervolg op mijn schrijven, 
d.d. 26 Juni j.l., U 11112 c-C56-
KC 1, moge ik U mededelen, dat ik 
uit gewoonlijk betrouwbare bron 
onderstaande nadere inlichtingen 
ontving: 

. \President: Laszlo DOBOSSY; 
ji Secretaris-Genera~l:Béla KOLTAY KOVACS; 
; /Secretaris voor de Provincie:Pierre KIS; 
; I Chef van de Sociale Afd. :Josef BAKY; 
/ Rode Kruis: Dr Laszlo GRUENHUT; ' 
/ 1Rode Kruis:secretaris:~arnly TERI-

Sohwacsina. 
Beschermheren: 

/ /President: Paula LENGYEL; 
/ 1Leden: Erzsébet ZACHAR; 
~ ~ M98dolna IMRICH. 

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

A. 
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• 

1()4A 

U 13114 b - C 56 - KO 1 
13 October, }!~!"'/ J.j-!> ' 

Betr. : Honga·3,rs e com.rnunist ische agenten in TURKIJE. 

Betreffende bovengenoemd onderwerp ontving ik 
uit gewoonlijk betrouwbare ·' bron het volgende bericht: 

)( 

SANDOR ERDI, 

ZOLTAN VAMOS, 
RUBIN, 

GERGELY, 

SZEKELY, 

was politiecommandant van het 2e district te 
BUDAPEST. 
organisator, afkomstig van de "agitator"school. 
werd voor enkele dagen door de Turkse autori-
teiten uit het land gezet. · 
vertrok enige tijd uit TURKIJE, doch kwam terug 
voor werkzaamheden voor de Honga"~rde Standard
telefoonfabriek. 

Deze vijf lieden zouden speciale opleidinga
cursussen hebben gevolgd. 

"" GEORG BOR, in RUSLAND opgeleid. 

Allen zijn in TURKIJE onder het voorwendsel, 
de handelsbetrekkingen tussen HONGARIJE en TURKIJE te bestuderen 
en te regelen. Slechts 

...- DILBERT, 
- ' Dr AJDU, 
"... Sandor MISKOLCZI zouden zich inderdaad hiermede bezig houden • 
., TIBOR TARDOS, 

".,. NIKITICS, 

.", LADANYI, 

..- LASZLO L.ANYI, 

reisde onder valse naam op de Hongaarse boot 
TISZA, als journaliet voor de officiele commu
nistische Honga~ree krant. Hij zou zeer speiale 
opdrachten hebben, dooh niemand weet wie hij is 
en waar hij vanda"ln komt. 
woont in ISTANBUL, eigena. r van een fabriek voor 
tafelgerei, werkt als informateur van de Hongaar
se Gezant GULAOSY. 
is de door het Hongaarse Gèzantschap ui tbeta·üde 
vertegenwoordiger te IZMIR. Hij zou betrekkingen 
onderhouden met de Engelse Consul te IZMIR. 
werkt als informateur van de Honga'1rse Gezant
schapssecretaris RADVANIYE (Kominform). 
Hij werkt tevens met de Turken en zou over een 
direct contact met HONGARIJE beschikken. 

Aan: de Centr.qle Veiligheidsdienst 
t.a.v. de Weledelgestr .He er P.Gerbrands 
Javastra"l,t 68, 

's-GRAVENHAGE . 



,.. LEDERER, 

-2-

kwam na een afwezigheid van twee jaar weer na~r 
TUlli{IJE. Hij beschikt over vrij veel ~eld. In 
HONGARIJE is hij lid van de Communistische partij . 
Zijn vrouw, welke Russin is, werd twee jag,r ge
leden door de Turken uitgewezen wegens s!)ionna~e • 

. dj zou ?;ich thans i:n..B.TJSLA!'T.D bevinden. 

AB. 



Nummer 39228 15-9-'48 

Uw brief nwnmer U lll.t2 c - C 5G - KC I. 

Nnar aanleiding van Uw bovenaangehaald 
schrijven delen wij U mede, dat Uw bericht zeer 
nauwkeurig wordt gmoemd. Deze zaàc is reeds ter 
plaatse in onderzoek en onze Franse relaties zul
len ons zo spoedig mogelijk aanvullende gegevens 
doen toekomen. 

; .L.t.udolph 

Aan de Heer Bageringscommisaaris 
in Algemene Dienst 
Plein 1813, no 4 
's-G R A V E N H .A. G E 
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r . 

3 Augustu _ 19~ 
,. .1948· 

·-
U 11846 a - C 56 - KC l f À[ ~~~dlo 

-7 Betr. : Hongaarse Bureaux voor Vreenrlelingenverkeer 

Een vroeger lid van het Hongaarse Bureau voor 
Vreemdelingenverkeer, thans ernigrant aan de weste
lij ke zijde van het "ijzeren gordijn" bericht dat 
de Hongaarse Regering er toe zou zijn overgegaan 
weer bureaux te openen in de volgende steden: 

NEW YORK 
PAlUJ'S 
ROl•E 
BRUSSEL 
.Ali!S'.:.'ERDAM 
PRAAG 
BOEKAREST 
VIARSCF.AU 

De gehele 
connnunisten. 
vens te kunnen 
heden. 

organisatie zou in handen zijn van 
Ik hoop U hierover t.z.t. nadere gege
doen toekomen met meer bijzonder-

A 

Aan: de Centrale Veiligheidsdienst, 
t.a.v. De Weledelgestr. Heer P. Gerbrands, 
Javastraat 68, 
1 s-GRAVENHAGE 



7 Augstus 8 

Uit officiele bron bereikte mij het bericht, dat de 
Hongaarse regering het voornemen heeft, te Amsterdam een bu
reau te openen, ter bevordering van het tourisme naar Hon
garije. 

Ik moge. U verzoeken, mij te doen mededelen, waar 
dit bureau te Uwent gevestigd is en welke personen aldaar 
werkzaam zi jn. 

~~ de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
~ ,., te 

1iE'r HOOFD VAN DE CEN'l.'RALE 
VEILIGHEIDSDIENST, 

Namens deze , 

AMSTERDAM. 

J'.G. Crabbendam. 



MINISTERIE VAN 

BUITE NLANDSE ZAKEN 

• 

• 

'S-GRAVENHAGE, de . 31 Juli 

x~~ Directie Administratieve Zaken. 

19 48. 

No. 81430. 

De Zaakgelastigde te 

I
. Men wordt verzocht bij de aanhaling van 

deze brief d a g ~ n i n g, n u m me r 
I en af de I in g n u'f't<eurig te vermelden 

.1948 

de Hongaarse Regering van zins is om binnenkort blij

kens een bericht in de "Népszava" bureaux te openen 

te Londen, Parijs, New-York, Brussel en Amsterdam ter 

bevordering van het tourisme naar Hongarije. 

In dit verband merkt het blad op, dat sinds eni

ge tijd de Hongaarse Gezantschappen visa kunnen afge-

ven, zonder van te voren machtiging te vragen aan de 

autoriteiten te Budapest, aldus wel bewijzende dat 

Hongarije geen geheimen te verbergen heeft en het zo

genaamde ijzeren gordijn een hersenschim is. 
Ir: 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Mïnister, 

Het Hoofd der Directie, 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken 
Bureau C. V.D. 



Notitie Kl3 

Op 26-7- • 48 is aan Exp~sse, bij brief nummer 39228, om inlichtingen gevraagd 
over "La maison Hongroise", te Parijs. · 

KB, 26-7-'48 



1 s-Gravenhage, 12 Juli 194-8. 

l Yo~::r.o. 

,--:- 9· JULI194~' I U 11403 b - C 56 - KC l 

Betr.: Hongaarse Socia~ist~ ~~ .. r i 
De Hongaren, welke het met de communisten sympa

tiserende Socialistische Congres te 'Vl.ARSCHAU bijwoon
den . waren de volgende personen:-

_.,.; .Arpad SZAKASITS 
_... Imre V.lliDA 

Pa SCHIFF.ER 
_.... Zoltan HORV.ATH 

A. 

Aan: de Centrale Veiligheidsdienst, 
t.a.v. De Weledelgestr. Heer P. Gerbrands, 
Javastraat 68, 
' s-Gravenhage 



~ .. 
WNISTJ!RlE VAN ALGEMliNE ZAKEN 's-Gravenhage, 6 Juli 1948 • 

.ravastraat 68. 

No . 39228. 

Uw No. : U 11112 c - C 56 - KC 1. ,..r·d· : 26-6-1948. 
Onderwerp: Het Hongaarse HUis te Parijs. 

GE HE I M. 

Naar aanleiding van Uw in margine aangehaald schrijven 
Terzoek ik U, mij enige nadere bijzonderheden over de gesignaleerde 
Hongaarse activiteit mede te delen. 

In het bijzonder gaat daarbij mijn belabgstelling uit naar 
de namen en personalia van de genoemde "communistische elementen", 
zo mogelijk ollder opgave van plaats en tijd, waar zij hun gespecia
liseerde intelligenoe opleiding hebben ontvangen. 

Voorts zou ik gaarne vernemen, waarop de conclusie geba
seerd is, dat de activiteit van het Hongaarse Huis te Parijs zich 
zou uitstrekken tot Nederland .en welke de Termoedelijke verbindingen 
alhier zijn. 

HEr HOOFD VAN DE DIENST, 

•
Aan de Hooged.elgestr. Heer P.J.M. Driebeek 

Regeringscommissaris in Algemene Dienst 
Plein 1813 No. 4 Ç """Lr d•~~· •J!J 2 3 fJ 
1 s-G R A V EN H A G E. 

L. Pot. 



KABINET VAN DEN 
.MINISTER-PRESIDENT óP ~7iill 's-Gravenhage, 26 .Juni 1948. 

Pleio 1813, No. 4 
Ar~:~· .J ~d l.3 r~vh~zn ~:Hi den 
Rf c:;· , . .• se . .':r..; • .:;a is in J..l 
gcr-•. ceï:en l);;;::n5t. 

~~/ C!. 
0;\,; ~/-'51 

PAR: 7t 

.~ ....... ~ 

c..;...: 
'iJc:n Î 813 nr. 4, Den I-ba'] ·? 8 JUWI t!94! 

• 
® 37263 - '46 

U 11112 o - C 56 - KC l -A"êöiJjiz.R _1 
Betr.: Het Hongaarse Huis te PARIJS 

Het Hongaarse Huis te PARI.JS werd in Augustus 1947 geheel gere-
/ I organiseerd. Onder de directie van een zekere VAG:A.SI werd het per-

soneel geheel verwisseld met communistische elementen, die gespecia
liseerd ;v.aren in Intelligence werk. Dit huis, hetwelk zich bevind 

~ in de Rue Vaugirard, is in werkelijkheid het centrum van een spiona
ge netwerk (wi'j laten in het midden welk soort). Dit netwerk leidt 
de activiteiten in FRANKRIJK, NÊDEHLAID en BELGIE . VAGASI beschikt 
over een maandelijks budget van oe.5000. 

De Regeri~mmislaris 
in Alge~~--· 

Aan: de Centrale Veiligheidsdienst, 
t.a.v. De VTeledelgestr. Heer P , Gerbrands, 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage 

J:i .J .la. Drie beek. 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 

Antwoord te richten aan den 
~' <~itris In 

Alg.:?r;,? "'n<>n Dienst. 

's-Gravenhage, 
Plein 1813, No. 4 

9 Juni 194 

PWn 1813, "r. 4. Den ........ 

U 10587 a - C ·5$. KE 1 

Betr: Hongaars-Turks Handelsverdrag. 

• 

Hierdoor .doe ik U onderstaand bericht toekomen, dat 
mij van zeer betrouwbare zijde bereikte. 

"De volgende Hongaren kwamen enige tijd geleden naar 
Turkije voor de voorbereiding van een handelsverdrag en 
ter bestudering van de verkoopmogelijkheden voor de Hon
gaarse zware industrie: 

~ ~ TANCOS, leider delegatie, exportleider NIK en handels
adviseur van de Hongaarse communistische Partij; 

·; · MOLNAR, vertegenwoordiger van de Nationale Handels A.G. 
~ te Budapest, welke veel met de communisten samen

werkt; 
~ ~ GORNEL HORVATH, vertegenwoordiger van de Weiss-Manfred 

fabriek en van de Elzett ijzerfabriek; 
~ 1 GUSTAV FABRYG, vertegenwoordiger van de Mavag Hongaarse 

locomotieven- en wagonfabriek. Hij is communist 
en kwam juist uit Egypte. 

De delegatie bereikte zeer weinig en van een handels
verdrag zal voorlopig niet veel komen. Compensatieleveran
ties zullen evenwel plaatsvinden. 

De delegatie was zeer actief met de aanstelling van 
vertegenwoordi_gers in Turkije." 

De Reger~·ng.· s mmissaris 
in Algemen .Çj ienst 

. ~Á_-· 

P.J.M.Driebeek. 

De Weledelgestr.Heer P.Gerbrands, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n ha g e. 



B/26i 

Brussel, 

~I 
(Jffi~9§S~ 

I De voormalige Minister President 
~ Hong~rije, !A[!, bevindt zich thamin Belgi6, 

zijn verblijf door de Belgische autoriteiten 
o,ogluikond wordt toegelaten . 

van 
waar 

Hij heeft tot 8 Juni in Luxemburg 
vertoefd en woont thans in Bteenackerzeel, onder 
een andere identiteit vanzelfsprekend. 

(D\lH L~eyer) 
,...--------:7 

n den Weledelgastrangen Heer 
• L. Einthoven, 

S- Gr avenhage 
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