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Uit -;oede bron •mrd vernome , dat de 
Hongaarse Legatie op 21)- f..J.952 een officie1e receptie za1 
org;aniseren. 

1.\:B , 15 Juli 19521 



RAPPORT VAN KB 

AAN HC 

No . : 5609 
Betr. : HONG.11.tRSE TifFORMLI.TIEDIENST. 
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Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen. 

De Hongaarse Informatie Dienst, Oranjestraat , die Hongaarse propagan

da verzendt en informeert(toezending antwoordkaart) naar de jui ste a

dressen van Hongaren, is zaer actief. 

KB, 10 Juli 1952 d 



No. 767/B.2. 
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OP !WIT 
ACD/ 
0.\T: ... 
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Ik heb de eer Ute beriChtenm dat ik in het bezit 
kwam van een getypte briefkaart met aangehechte antwoord
kaart, verzonden door "het Gezantschap van de Hongaa::r:se 
Volksrepubliek Orienteringsdienst", gericht aan Mevr. M. 
Somogyi, Stationsstraat 23 te Tiel. 

De tekst is zowel in het Hongaars als in het Nederla~ 
gesteld en luidt als volgt: 

"Met genoegen .delen wij U mede, dat naast ons Gezant
schap een afzonderlijke Orienteringsdienst is opgericht. 
Om het werk goed te kunnen aanvatten vernemen wij gaarne 
van U, of het aan ommezijde vermelde adres nog juist is. 

UW antwoord zien wij gaarne spoedig tegemoet. 
Gezantschap van de Hongaarse Volksrepubliek OrieD/te

ringsdienst ~~ 

~ Tiel, 5 Juli 1952 • 

Aan liet Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

•s-G r a v en hag e. 
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ltti'PORT VAN KB 

AAN HC 

No.a 5484 
Betr.: HONGAARS BLAD. 

Typ.D. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de plannen voor de oprich

ting van een Hongaars blad, uitgegeven door de Legatie, thana in 

een ver gevorderd stadium zijn. 

Pegasus zal ala drukker optreden. 

De Legatie zal uitmaken wat in ieder geval in dit blad dient te 

worden opgenomen. De bedoeling is dat het een neutraal aandoend 

blad zal worden, waarin natuurlijk de nodige stiekeme propaganda. 

Voorlopige oplage zal 10.000 exemplaren zijn, dooh men heeft nu 

reeds plannen, om deze oplage zo gauw mogelijk uit te breiden en 

ook Indonesi~ te bewerken. 

Het zou verder in de bedoeling liggen Vlaanderen in de distribu

tie te betrekken, terwijl het Franse gedeelte van Bel gi6 dan door 

Parijs verzorgd zou moeten worden. Behalve de artikel en, die in 

elk geval geplaatst worden, zullen er feuilletons in komen, stuk-
r:,...A

jes over experimen~en op land- en tuinbouw- gebied e . d. en las~ot 
l east een oommercieel rubriekje , ten behoeve van de op Hongar ije 

reizende koopluie 

KB, 26 Juni 1952J 
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Vun betrouwbare zijde ontvingan \rlj onders~~nd uittrekeel uit een 

brief voor Mevrouw ~ml'l'I.'O . 

Fa "Hunga.rotex" versus firma "Gemk:e " in Hotter damo 

Deze firma Gemke ataat tn oonta.ot rnet ue firma Wnalo 

'let betref t hier een zaak , difl het vorie; j~.r Juni 

10 ·.,rerloren door de 1ongo.':lrae Staatatextiel fatri.ek, 

m· .~. r die om •!en u i. tle'S 'i.:~ il..evr o .:>UNlt'O h .!eft ge

Vl.'n ..ib-d, hoe e:igenlijk -ie zuak :doh heaft trJt- ~a;trugen . 

:.:e"lrollW S!J;Il'ro dee:i t ·.re:r..!er meJc, d.at •1e !lOn8"JVL-St3 

Legatie in 'l'e d.erland n.aa.r a la perma.nente u,ivoc!l.te 

za.l gebruiken , Wo:![l. ~tal9nove r ?tev rouw S'JNTTO bedi ngen 

z,. ] 1 u~t zij voor alle door haar ultgeb•'9-cnte e cb'iozen 

:!Ot: r akening zal indienen l 

XB, 29 Mei 1952 ~ 



Speciale inst ructics aan A C D. (Siechts bij dcfiniticve opberging in tc vullcn). 

~FGEDAAN 

Afd.fSectic.: {!, {., t( Dat.: ~fr,e Par.: 

Achtcrcenvolgcns ann: ~ 

Verantw. voor 

Adm. afdoening: 

AFD. SECTIE 

cvV. . . ..-

H. ACD., namens deze 

Dat.: -
BEHANDELING 

co 

Interne aanwijzingen A C D. 

ACD. Dat.: Par.: 

AFZ.{PAR. OAT. 



Vertrouwelijk 

Onderwerp: Herorienteringsdienst HongaarsK Gezantschap. 

Bijgaand doen wij U toekomen een dubbele briefkaart, 
afkomstig van het Gezantschap der Hongaarse Volksrepubliek 
te 's-Gravenhage, houdende de kennisgeving van de oprichting 
van een •tOrienteringsdienst". f:'o 

Hierbij wordt opgemerkt, dat geadresseerd~reeds e
nige jaren geleden elk contact met bergezantschap heeft ver
broken.( Zij werd bij de Wet van 23 April 1952 Stsbld 206, 

tot ~ederlandse genaturaliseerd). 

Zeist, 16 Mei 1952. 
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Bet reft : Hongaarse aangelegenheden. 
·y .:... p(; . -<',; , 

9'1? 

VERTROU'!i:ELIJK. 

Bijlage : 1 (~ ~~~r 

• 
Hierbij wordt U, om te behouden , toege z onden e en fotocopi e 
van de t ekstzi j de van een door de Ori~nteringsdienst van het 
Hongaarse Gezantschap hier te lande , vanuit 's- Gra venhage op 
1 Mei jl . verzonden briefkaart. De andere zijde bevatte het 
ad r es van de aangeschrevene • 

Ret origineel van de bijlage vormde de helft van een z . g . 
dubbel e briefkaart. Op de a dreszijde van de andere helft 
s tond vermeld : 

"Antwoord 
"briefkaart 

"Gezantscbap der Hongaa rse Vol ksr epu
"bli ek 
"Orienter ingsdienst 
"Or anjestr aat 8 
" ' s - Gravenhage . " 

De t ekst zijde van deze kaart beva tte het volgende: 

"Ver mel de a dres is juist. 

"Vermel de ad res is onjui st en di ent t e worden ge'l>ri jzigd in : 
. .. . .. . . . . . . .. ... .. . . . .. ... . .. ... ...... . .. . . ... . ........ ... 

" (De n i e t pa s sende a . u. b. doors tre pen )" 
...... .. . . . ..... . . . 1952" . 

====~r-=====================================-----------
No . l3 .1 -~ · 

•. T. C. 

Orommel ertesi tjuk,.bogy kovetsegunk me:tlett mega
lakult annak Tajek.oztat6 Szolgalata. Hogy munkan
kat miel6bb megkezdbessuk, kerjuk sziveskedjek 

1 velunk kozolni, ·bogy tuloldali ciJ11e belyes-e v:agy 
pedig id6kozben megvaltozott. 
Miel6bbi valaszat kerjuk. . 

Magyar Nepkoztarsasag Kovetsege 
Tajekoztat6 Szolgalata. -

L.S. 

Met genoegen. del en wjj U me de da t ?a as t ons Ge zan t
sobap een afzonderljjke Orienteringsdienst is op
geric.ht . Om bet werk goed te kunne.r: aanvatten 
vernemsn .wjj gaarne van U of bet ommezJJde vermelde 
adres npg juist is. · 
uw antwoord zien wjJ gaa rne· spoe.dig tegemoet. . 

Gezantsobap ifan de Ho ngaarse Volksrep.ubllek 
· ori ent e ri ngs dien s t. 
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• RAPPORT VAN KB 

AAN HC HB 

No .: 4902 

Betr.: OiUEUTATIE-DTI:lfST HONGAARSE LEGATIE. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen dat er tussen Pegasus en de orien
tatie-dienst van de Hongaarse Legatie een ovcreenkomat gesloten is, 
i .v.m. het ~er beschikking stellen van Hongaarse boeken. 
Alle bestellingen kunnen voorta.an aa.n Pegasus garioht worden. 
Analoog aan de "Orientatiedienst" in Holland is in Engeland:Hungarian 
News and Inf. Service, Pembridge Square, London w. 2, Bayswater 2642 . 
Voor Duita- sprekende landen: Informations Dienst flir den Ausl.Presse, 
uitgave Budapest, Bem Jozaeft~r 5• 

KB, 28 April 1952 
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KX 136182/CR/1144 15-4-'52 • 
I~E : U: monc'e1hloe M.: .• nvl'hAg d.,i . 2- 4-'52. 
ONDEHWERP: Hopgaa.coe Ver tegellwooruigers in rlederland . 

In nntvtoord o p Uw r:10nde1) ne:;e aanvrclge · • u. 2-4- ' 5£ aoe ik 
U hie rbij ecn lij~t toekomon van Hongaar s e v~rtegenwoordigers 
i::1 lJenerland. 

Bijlc"',..e: 1. 

Aan do .Ieer Re&eringscommj.so~.ris 
in A1t;O•lenc Dien~!t 
Plein 1813, No . 4, 
~s--..-R..W, HAGE • 

GYU1JAI, Ka~alin 

ILLES, B. 

echtgenote 

tdOCZ I 1 A me~ e -.:h tgenote 

ill!!!, J 01 a.."l. 

::;ziLAG.LI, .J • met e~hligei-o te 

ZADOR , T. met e!!htgenote 

FRANK , E (e., <Jb. sor~:n ) alias 
M.c.vr. TAr..·tOK 

' INNER , Olga 

R. A. 

:portier/bode 

attache 

assiste11t hande1sattach~ 

&ez.....;:l~ C-1apsraad, t i j deli jk 
zaakgelastigde 
typi ~te 

ntt;;,.c.ne 

2e '3ecretar.is 

compl;abel Pmbtcna.reose 

medewerk~ter op ~~ndelsafd. 
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MINISTER IE 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

'S- G R AVE N H A G E 
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Kcnmcrk: Directie Kabinet en Protocol/KA Datum: 22 April 1952 
38149-2748 G S 
_d ::'> !<. .:1 I 

Reis Hongaars e Nummer: 

& <·:7- --
1 I 1952 
1--------

ACD/ /:Jt-.7 :\-0 

Met verwijzing naar Uw schrijven d .d. 
16 April j.l., no. 134.484, heb ik de eer 

U mede te delen , dat de tweede secretaris 
van het ~Iongaarse gezantschap hier ter ste
de zich op 14 ~aart j.l. met mijn toestem
ming te Utrecht bevond. 

Aan de .tlongaarse zaakgelastigde, de 
Heer A. Moczi , was voor die datum een ver
gunning verleend om zich in gezelschap van 
de Heer Zador per auto naar Utrecht te be
geven tot het bijwonen van een bijeenkomst 
in het Restaurant Esplanade aldaar. 

Afschrift van bedoelde vergunning werd 
Uw dienst destijds toegezonden. 

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

~ ~!:-~«- .. 

Aan het Idinisterie van Binnenlandse Zaken, 
p/a Javastraat 68, 

s-GhAVENHAGE. 



Il 0 T A 

AAlJ: KA-RA 
VANt HC ( CLR) 

Betr.s Hongaarae vertegonwoordigers 
in Nederland. 

• Naar aanleidin~ van bet verzoek van de 
BID vervat in nw nota. dd. 2/4-52 betreffende tion
ga~.rse vertegenwoordigers in Nederland volgt onder
staand bet Hongaarae perao~ee[ op Legatie en nandels
afdeling per 374-52: 

ASZTALOS, J. 
met echtgenote 

GYULAI, Katalin 
ILLES, B. 

Moctz:r, A. 
met echtgenote 

RUFFt Jola.."l 
SZIL GVI, S. 

met echtgenote 
/;ADOR, T. 

met echtganote 
FRMl~, ~. (geb.SOLTI) 

alias Mevr.T:ARNOK 

ZINNER, Olga 

- por·t ier/hode 

- attache 
- aaaistent han<ial.sattacho 
- gezantschaparaad;tijdelijk 

zaakgelnstigde ~tx~t~~ 
nlirli1a 

- typiste 
- attache 

- 2e aecreta.ria 

- comptnbel ambtennresse 

- meaewe:ck~ter op he.ndelsafd. 
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134. 484 
gene 

MLO/CLR/3 

l c6 ~ R tn¥:'1 

10 April 1952 

VERTROUWELLJK 

Hierbij heb ik ae eer U mede te delen, dat 
mij van betrouwbare zijde werd medegedeeld, dat mp 
14 ~aart 1952 de Hong aar.se zaakgelastigde, A. MOCZI, 
zich te Utrecht bevond i n gezelschap van de 2de Le
gatiesecretaris, ~. ZADOR. 

Voor zover mij bekend, was op genoemde da
tum slemhts vergunning verleend voor de Heer MOCZI. 

Ingeval U het noodzakelijk acht, de Hongaar
se zaakgelaet~gde van ne geconstateerde overtrading 
in kennis te ste1len, moge ik U verzoeken, dit zoda
nig te doen, dat niet blijkt, dat mijn dienst van 
dit feit op de hoogte ~s . 

HE'l' ROOFD VAN DE DIENST 
llamens deze, 

Aan de Hoogedelgestrenge Beer 
.Lir J. v1eser, 
Directeur van het Kabinet en 
Chef Afdel ing Protocol 
van het !.linisterie van Buitenlandse Zaken 
Plein 23 
's- GRAVENHAGE 

I 



• 

, 

3 0 ~ A 

,\All: HC 
V .A1:: C1?t 

'Jij co 134484 

1. In normale omstandigheden zou ilc ze~:er Bui tenJ ~rdse '-"aken 
op de i1lega1e aanwezigheid tf' TTtrecht van Z~DOl{ gewezen 
hebben. Het gevolg zou ongetwijfeld zijn dat ne Bonga:JrF-tP 
Zaakeelastigde op nette wi j 7.<" o~ v.ijn ·•vet::issing•• attPnt 
gemaakt zou worden en ---- claarmedP. meteen :;;ou weten dat 
hij gecontroleerd "IOrdt . 

2. Dit k1emt temeer omdat ilc eni~e dagen 3eleden eer> volgac
tie bij 13 IX heb aane<=>vraagd van <-;C!!IP"P~l1"', op grand van 
het feit dat, nude diplomaten in hun be~1egincen zijn be
pe:rkt , wellicht "'let aan de leguties verbonden .. Tederlandse 
personee1 op pad gestuurd za1 ~verden . 
scnrPPE'l 1 is de c!lauffeur Yl'\n de ·iol'lelll'l"'Se Leeati e en 
ma. w. identiek met de chauffpur die, met onbekende be stem
ming tussen zes uur en half nege~ afwezig was . 

•3· Ik stel voor voorshands aan niemanrl mededeling te doen 
van de geconstateerde overtreding, maar te trachten de 
~I. diplonaten in de waa~ te brengen dat zij tach niet ge
controleerd worden. ~et is trouwens ~eer eoed denkbaa~ dat 
Z\DOR expres i s rnedegenomen om na te gaan of effectieve 
controle wordt uitgeoefend. 

4. Daartegenover zal echter moeten staan dat wij inderdaad 
tijdig bericht van voorgenomen reizen ontYangen. :!!r staat 
voorgeschreven dat aanvragen 48 uur van tevoren (m.i. te 
interpreteren als: 48 uur voor het tijdstip van de aan
vang van de reis) bij 13uiten1andse ~11.ken moeten zijn inge
diend. Indien men zich daaraan strikt houdt is er tijd 
genoeg voor '3ui tenlan,1se 7aken om onA te wa!trschuwen en 
voor deB~ om de in aanmerkin~ komende locale I~'s tele -
fonisch in te lic!1ten. ~ 

5. Op deze wijze is het mogelijk alth11.11s nog enie voordeel 
uit de gehele regeling te halen, ter•rijl dit ~atuurlij~ 
volkomen il1usoir wordt als wij, zo"lls reeds is voorgeko
men, op 3 April in de namiddag bericf!t ontvangen dat de
zelfde dag een aantal lieden van de 3ovjet RandelsmisSie 
naar Vlissingen gaan. 

4/4- 52 
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~.r. Jf'·(/ .l'!j 
VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 ttl. .3 2 '/ 
E/8 no 314'52 Vreemd 7'-1-PJ"f' 
Betreft: Bezoek Hongaarse ~zant te 

Ter att. van dhr Breslau. 

Utrecht op 14-3-52. 

Naar aanleid1ng van Uw telefonis ch ver zoek, aandacht te 
willen besteden aan het voorgenome n bezoek van de heer 
Moischi, Hongaars Gezant te Den Haag, aan Utrecht, te wiens 
opz1chte ontheffing werd verleend van de van regeringswege 
gestelde beperkende bepalingen ten aanzien van de bewegings
vrijheid van buit~n~ndse diplomatieke vertegenwoordigers, 
voor het bijwonen van een bijeenkomst in "Esplanade" te 
Utrecht op Vrijdag, 14 Maart 1952, wordt het volgende gerap
porteerd: 

Op 14-3-52 werd in 11Esplanade" te Utrecht van 18 tot 21 
uur aan enige afgestudeerde Hongaarse studenten door en voor 
rekening van de Hongaarse Gezant te Den Haag, de heer Moischi, 
een diner aangeboden. De heer hloischi kwam daartoe uit Den 
Haag over met een auto, ge kenmerkt P D 372, en was in gezel
schap van zijn nieuwe gezantschapssecretaris, een zekere 
ZADOR, een Jood, afkomstig uit Palestine van plm 25-jarige 
leeftijd. Aan het diner zaten voorts aan: 
ADAM SEBESTYEN, geb. te Boedapest 30-1-18, wonende H. Tollens
straat 5 te Utrecht, 
ATTILA SZEKERES, geb. te Sarkad 3-~-23, wonende Mgr.v.d. 
oleteringstraat 81 te Utrecht, 
KALMAN GONDOCZ, geb. te Abannjszanto 4-3-22, wonende Stad
houderslaan 102 te Utrecht, 
ISTVAN TuSKI, geb. te Boedapest 2-6-24, wonende H. Tollens
straat 5 te Utrecht, 
JANOS KEREKES, gev. te Vajdarecse 23- 1-18, wonende Maliebaan 
80 te Utrecht, thans hulpprediker te Zaandam, en 

·t een zekere TODT, afkomstig uit Amsterdam. 
v 1 De auto werd bestuurd door een chauffeur, die een communist 

!moet zijn en die van 18 tot 20.30 uur afwezig was om "een 
~ vr iend te be zoe ken". waar hij in die tijd he en is gewee st, 

/' is dezerzijds niet bekend. Van 20.30 uur af nam deze chauf-
feur echter aan het diner deel, zittend aan een apart tafel
tje. 

De oud-studenten werden door de gezant gul onthaald; de 
kosten van het diner beliepen naar schatting f 160. Van het 
gebodene werd door hen echter met mate gebruik gemaakt. 
Alleen Sebestyen bleek wat teveel te hebben gedronken en 
wilde op het laa tst Hollands praten met de Hongaarse gezant. 
Ook in de gesprekken toonden zij zich gereserveerd. In de 
aanwezigheid van Zador vonden zij gerede aanleiding een ge
sprek over Palestine te beginnen en dit zo lang mogelijk 
gaande te houden. Ten slotte bracht de gezant het gesprek 
op Hongarije en betoogde dat het in dit land zo goed was. 
In Boedapest worden momenteel een nieuw stadion en· een 
ondergrondse gebouwd. Ook kan Hongarije heel goed afgestu
deerden, zoals aan dit diner bijeen, gebruiken, aldus de 
heer Moischi. De legatie konden zij als hun tehuis beschouwen, 
waar zij steeds welkom zouden zijn en indien zij geld tekort 
kwamen in verband met hun studie of boek.en nodig hadden, 
konden zij steeds bij hem aankloppen. 

-2-
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Voorts kondige de heer llioischi aan dat er twee nieuwe, 
in Hongar ije gemaakte films, war en aangekomen, welke geen 
politiek behandelden. De ene zou bestemd zijn om in het 
openbaar te worden verbond, de andere zou in besloten 
kring worden gedraaid. Hij nodige· het gezelschap uit om 
op 4 April a.s . (Hongaarse nationale feestdag) een bezoek 
te brengen aan de Hongaarse legatie. Voor deze gelegenheid 
zo u hij paprika en ganzenlever speciaal uit Hongari j e 
laten komen en het gezelschap kon dan tevens laatst
bedoelde film zien. 

In verband met laatstbedoelde uitnodiging zal door een 
der vorengenoemde genodigden contact worden opgenomen met 
de BVD. 



• 

• 

NOTA 
VA:.~: KA - RA 
AAN : HC (r.A. v . de Heer Lagas) . 
ONDER /ERP: Hongaarse Verte4enwoord. 0 ers in Heu.erl~nd . 

De BID verzocht ons heden om ee~ lijstje v~n Hongaarse 
Vertegenwoordi6ers in Neder land . Zoudt U dit voor ons 
kunnen samenstellen? 

2- 4- I 52 H • 



NOTA VOOR CO: 131788. 

Aan: H.C. // CVV. 

voor emigranten lijkt dit wel een aangename tijdpassering , 
maar op Intelligence gebied kan het alleen maar nadeel op
leveren indien gegevens, die wellicht gehruikt kunnen wor
den om vat op de betrokkenen te krijgen, worden gepubliceerd. 

CLR. 17-3-52. 

Aan: CLR. 

Ik beb dit besproken met H.C. Ik heb er bij berichtgever 
op aangedrongen om mij een zo volledig mogelijke opgave 
(vertaald) te willen verstrekken van de verhalen die er 
zullen verschij nen. Ik krij g de indruk da t het "roddel 11 

verhalen zullen zijn. 

CVV/I 4- 4- 1952 . 
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~TROUWELIJK. 

·-
rw~· 

·r.A /_ "1...,..~,.'1/.. /3.:><1 flf ~ 
/ /W' -"' f I.N( 

In a~~luiting ·op <mijn schrijven van 8 Februari j.l., 
Litt.G.No.58/52 met betrekking tot nevenvermeld onderwerp 
moge ik U het navolgende berichten: 

In het ·laatst van Januari j.l. VPrscheen ten huize van 
XIJoseph VARGA, geboren te Zenta (Hong.), 19 Februari 1904, 

V9n Ho~aarse nationaliteit, wonende alhier aan het adres 
Reestraat 9, de Hongaarse Zaakgelastigde te •s- Gravenhage, 

X I of een ·van diens Legatieambtenaren, genaamd "~ILAGYI", die 
in gezelschap was van een dame. 

)(f · Volgens Varga vnd. zou Andreas MOCZI wederom uit Den 
Haag zijn vertrokken en zou Szilagyi de vertegenwo or diger 
zijn van de huidige HoJ1baarse Republiek bij de Neder1andse 
Regering. 

Laatstgenoemde persoon werd naar de "'Onine; Yan Varga 
/(1 ~ebracht door de Hongaar Gyorgy KALFICS, ceboren te P~cs 

tHong.) , 21 November 1899, wonende alhier, Koekoekstraat 25 . 
Szilagyi verlanca~ van Varga de adressen v~~ de hi~r 

wonende Hongaren .Di t v· ~ic;erde Varea, waarbij hi j opmerkte, 
dat Szjlagyi deze ook aan Kalfics l~d kunn~n vr~gen. 

Hierna dee~ Szilagyi he+ voorstel om met een 10-tal 
Honr;aren in zijn gezelschap omstreeks half 1'aart a.s . een 
gezellige dag .te organiseren in een of ander restaurant . 
Hij wenste met hen te gaan eten op een .&eschikte plaats in 
deze gemeente en hij beloofde in de &esprekken, die tijden~ 
dit samenzijn Bevoerd zouden worden, de politiek buiten het 
gedine te laten. 

Varga heeft dit alles van de hand gewezen, ofschoon 
hij zich met de huidige leiding in de Hont;aarse St . l3arbara
Vereniging niet goed kan verenigen . Volbens hem zijn de vocr
zitter en de secretaris van deze vereniging nag te jong en 
tevens te eigenzinnig.Volgens de statuten en de reglementen 
moet het bestuur van deze vereniging ieder jaar aftreden. 
In de laatstgehouden vergaderine is men er niet in geslaagd 
een nieuw bestuur te kiezen.De ?oittende bestuursleden stel
den zich niet meer herkiesbaar . Men zou wel over een secreta
ria kunnen beschikken . Het moet een in de gemeente BrtL~ssum 
woonachtige Hongaar zijn. 

M.i . heeft d~ komst van de Ho~~aarse Legatieambtenaar 
naar Heerlen wel enige beroering gebracht onder de Hongaren . 

Voorts zij vermeld, dat er enkele Hongaren zijn, die 
bij de naam R.K . St .Barbara- Vereniging bet woord 11 R .K~ zouden 
willen laten vervallen en een neutraal standpunt zcuden v•il
len innemen met uitsluiting van iedere politieke gedachte. 

trekking tot de :persoon van "SZILAGYI 11 nadere inlichtingen 
\ 

Ik zou het zeer op prijs stellen, indien U mij met be-

· zoudt Willen do en toekomcn .Einde. 
'\ 

Heerlen , 1 Maart 1952. JITTREK!£1: 
In, DO tlJ9't 

Vu:;;r 00 ~ o6 
o a .v .! C v V 

Dat.: liS· 0' -s l. 
Par.: 
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-//J.tJ./ 

1_j . .Z_:!1 
Rapport van C.-

d.cJ2fJ/ 

PJ·~~ 
1)/: I<!, 

;..,)/ 
--

t.k.n. H.C . en C.L.R. tJ·2~-tJ./ 

.Bctr . : publicatie in de Honeaarse 
emigrantenpers . -

Van weline;oJlichte zijde werd mij medegedeeld,~ 
dat het in de bedoeling ligt om in de Hongaarse emi 
grantenpers een reeks artikelen te laten verschijnen 
over de huidige Hongaarse vertegcnwoordigers in het 
buitenland. 

De eerste artikelcn zullen verschijnen in de 
in Frankrijk uitgegeven Hongaarse emi~rantenbladen . 

Men wil door deze perscarnpagne de Hongaarse 
vertegenwoo:rdigers onmogelijk maken. Speciaal bestaat 
belangstelling voor het verleden van de Hongaarse 
vcrtegenwoordigers en voor voorbeelden , die de onbe
kwaarnheid van deze lieden aantonen . 

Ook Je in .Nederland geaccrediteerde llongaren 
zullen een beurt krijgen . De eerste geeevens zijn reeds 
naar Parijs gezonden. 

Door mij zal getracht worden deze artikelen 
te krijgen. 

22 Februari 1952 . 
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Rapport van C.-

Voor: HC (mogelijk t.k . n. v. H. B.V.D.) 
C .L.lL 

Betr.: Mogelijke actie van 
Hongaarse Rcgering in exil . 

/J#.-1-6-~ j,! .J. / 

tJj .< Sj ':! z :1 
I - t9~? 

1~ #1 

Van welingelichte zijde werd mij medegedeeld, dat 
de Hongaarse Regering in exil naar aanleiding van de be
richten in de pers over de sluiting van de Amerikaanse 
vertegenwoordiginGen in de satellietlanden, van mening 
is, dat ook de 'l/est- J':uropese landen het voorbeeld van 
Amerika zullen volgen. Zij verwacht dan, dat de satelliet
landen dan ook hun vcrteeenwoordigingen in West - Europa 
zullcn sluiten. In dit g~val ligt het in de bedoeling van 
de Hongaarse ~egering in exil aan de Wcst- ~uropese Regerin-

1 

gen erkenning van hun exilrezering te vragen en tevens de 
geboUW~"'"l van de Hongaarse vertegenwoordiging op te eisen; 
men spreekt zelfs van in beslag te laten nemen • 

CVV I# 



RAP.roR.r VAN KB 
. ..N HC 

No.: 4072 
Betr.: l!:L:\.J.IEN HED.a:RL.u~DS I N HO:·rGi.RI JE . 

Typ . D. J~"-

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen. 

XI ASZTALOS werd in Hongarije (bij zijn bezoek in zomer 1951) 
~1 in de Nederlandse taal ge examineerd door UB,\.TORDAY • 

.Als beloning. voor zijn vorderingen kr '::>eg hij een boek. 
Doorgaans wordt in Hongarije exrunen in Nederlands afgeno

..--.--f men door mej . SALLAY, die als k ind lange tijd in Nederland 
was . Zij is thans verbonden aan het Min . B. z. te Boedapest 
en is gehuwd. 

• KB, 8 Februari 1952 .J 
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Periodiek: 

Datum : .. ;;7.-.:-:. ....... :b .... ~ ... .,J.L. 

CIRCULATIE 

Niet Ianger houden dan dagen 

par. 

Volgens geadresseerde 
nog t.k. aan 

Aantekeningen: 

I "-"/ ..:;;.----

~ ~ Bt.;&y; 

(ilt.,{ /l - ':3 J 
I c vvl. f2 

~ 1021 2 ' 51- 43 

..-- a.~ ~ Rr· Sz,rjteres promov\erde 
~ te l.Jtrecht 

J~ Aan de R.U. te UtrE.:•rt •s hedcnmiddag 1 
gepromoveerd tot doct.... in de theologie 
de beer A. Szekeres, geboren tc Sari<ad 
in Hongarije, op een proe!schrift geti· 
teld: ,.De structuur van Emil Brussers 
theologie". Als promo.Jr trad op de 
rector-magnificus, prof dr. J. Severijn. 
Dr. Attilla Szekcres I\~- d 3 April 1923 
geboren en studet:rd.: hoger onderwijs 
in Debreces, beide in a .... ,garije. Hij was 
als assistent werkzaam l>i; de Hongaarse 
philosooph prof. B. Ta<k6 en deed zijn 
theologisch candidaatsc;>..amen met de 
hoogste graad. Met fln.>nciiHe hulp van 
de Wet·eldraa.d van 1\.t:l ken kwam dr. 
Szekeres in Jan. 1947 naar Holland om 
zijn studie te voltooivn 

Paranym!en bij deze !Jl'omolie waren 
ds. J. Kerekes, thcolol(ldch doctorandus, 
en C. J. B•·oers, doctorr.hdus in de bio
logic. In zijn pt·ocfschrt!t koml de pro
movendus tot de conc'usie dat men 
dankbaar Brussct·s cridc)< op de Theo-1 
logic van de 19e ceuw en op Barth's idee 
van de openbaring moet onderschrijven. 
In zijn werken gaf BrUI~scr vee!, waat·
mee ieder christen, die de rdormatorische 
beginselen aanhangt, van harte kan in-
slemmen. De schrijver constateert. dat 
Brussers theologic <.;~n merkwaardige 
vermenging van theologl~ en philosophic, 
een synthese van Evao:~;elic en huma
nisme, ten gunste van dE' laatste blij!t. 
Fundamenteel versch''t Brussers theo
logie niet van die v'ln de 19e eeuw, 
omdat hij le een sp ·culatief uitgangs
punt koos, 2e een radkale bijbelcritiek 
toepast en 3e zijn the?'ogic slechts ecn 
reeks van pietistischl' speculaties is. 
gebaseerd op een alf,t!meen religieus 
gevoel. Brussers uit7.lnderlijke ver
diensten kan men niet voorbijzien wijl 
hij met zeldzame kr:~.ht van gedachten 
en overtuiging de problemen van kerk 
en theologie van onze tijd heeft doen 
uitkomen. 

Dr. Szekeres beeft Jan zijn disseratle 
zestlen stellingen toe~t< voegd. Merk
waardlg voor een bul~nstaander is de 
14e stelling: ,,De gercf<lrmccrden vertonen 
de neiging van een theologlsche richtinr. 
eer. kerk te maken. Ook de 15e verdient 
aanda~ht: De hij:7.0ntlue waarde van de 
Wereldrnad van 'KI'rkc" Jlgt l1lerlt1, (lat 
zij een occumcnfRche .rc~urPk~ltemren
scltap is, 7onder lft~t '1.11 nrctendecrt een 
.. sllper"-lterk te zijn. 



Periodiek: ~~ 

Dat~m: 

CIRCULATIE 

Niet Ianger houden dan dagen 

GEZIEN 

dat. par. 

Volgens geadresseerde 
nog t.k. aan 

,. P&B -1; 
fa .. ·······~···· .. X ....................................................... .. 
lfj -:_C.d:-4 ... , ·. ~" ....... ~ ...................................................... . 

................. :: ............................. :.1·.·:: .. ::.·::::::· ... ::::::::·:::::::: .. :: .. :·.·: 

Aantekeningen: 

• 

0 50. 15000 ~ 10212 '51 . 43 

Geen H~rse gezant 

1 ~ in ons land 
I ~ ~genwoordiging door 
Vfl) zaakgelmtigde 

De Honpa.rse Volksrepubllelt :rat Yoort
aan door een zaak&-el84tlll'de In ons l~d 
worden vertegenwoordlgd. De hccr An· 
dras Moozl, die tijdens de lange afwezig• j 
held van dr Georges Boeloenl, de Hon
gaarse gezant bij ons hof, all zaakgelas
tll'de ad interim optrad, 1a tot Honpans 
zaak&'tlastlgde bcnoemd, 

De heer Andras Moczi i<eerdle dezer 
c!a:gcn \•an een k<II't verb!.ij.f in zijn !and 
in Den Haag terug. Naar wij vernemen 
Ull. de Hongaan;e gemnt, dr Georges Boe.. 
loenl, niet meer texugk~n. De beer 
Boelooni is 'llit de .Piplo.rootielke dienst 
getreden en wijdt 71icll tJhans lb~heel aoo 
zlju werkmamheden a'J.s l.etlierk:und·ige, 
als hoedan•i·g hij in Hongnr!je vee1 be· 
kendhMd ,geniet. De heer Andras Moczi 
zou valbdaa,g 2:ijn inl'eidlng::f:>r.ie! aan de I 
mini>((!. van Buiienland&e Zaken aan-

1 bieden. 
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RAPPORT VAN KB 

AAN CLR 
BO.: 3854 
Betr.: RONAl 
Typ.C. 

. 
~ Uit goede bron werd vernomen, dat RONAl op 6- ~1951 

niet meer op de Hongaarse legatie bleek te zijn en waarschijnlijk 
vertrokken was. 



• Voor CLR 

~ro. 3346 

Betr. : 3._.Il..AGYI 

Uit betrouwbare bron werd vernomen , dat s._.nAGYI 
X thans woont in de vroegere waning van C 3Jl.TO 1D1 Y. 

KB, 2 November 1951. 
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RAPPORT VAN KJ3 "' 
AAN CLR CVV 1.S c,/z. ' (nJ /1. I'/ 'f'/ 

No.: 3347 vU-<U.;~~e 
Betr.: FILMVOORSTELLING HONG.~ARS GEZANl'SCHAP. // 

Op 20- 10- 1951 organiseerde het HongaarsB Gezant
schap in het Nederlands Historisch Museum in het Waag-g ebouw 
op de Nieuwe Markt te Amsterdam een filmvoorstelling en 
lezing . 

De film was getiteld "Hoe leeft de vrouw in 
Hongarije "• De lezi ng werd gehouden door Mevr.A. BRONSING. 

In hetzelfde gebouw werd een tentoonstelling 
gehouden van foto's uit het huidig e Hongarije • 

KB, 1 November 1951 



MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

'S-GRAVE N HAGE f 
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Kenmerk: 

Onderwerp: 

~ 
Directie Kabinet en Protocol/KA. 

Aanm.elding personeel 
Hongaars Gezantschap 

o~tum: 22 October 1951 
59661 . 

~ ,..., 
, 1 ·-· -· -

1 ~ ;3 l OmTi lQSI } 

. ( f fj.J8o~J 
.J~M>~K 

Ik heb de eer U mede te delen dat de volgende • personen, van Nederlandse nationaliteit, in dienst zijn 

getreden bij het Hongaarse Gezantschap hier ter stede . 

• 

AAN~ 

A Johan Willem Schippers, chauffeur van de Handels

afde1ing van genoemd Gezantschap, wonende Ieplaan 58, al

hier. 
Mejuffrouw Mijntje Wendt, huishoudster,wonende 

~ ~pernicuss-traa-t 241, alhier. 

J 

het Hinisterie 
van Binnenlandse Zaken 
p/a J avastraat 68, 
' s- Gravenhage. -

De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, 

1!\ 7382 • '5 I 



• 
Uit Ol.l 1997 

• Voor ou 306 

Ag. nr: CX 121 471 

UITTREKSEL 

Naam: CORRESPONUENTI E fr.ET PROCUR8URS-GEN~fL'....L I N NE
VERLANJJ • 

Naam: VEP..TEGE1!\VOORJJIGING VAN IION}ARIJE IN NE.UERLLN.J . 

Afz. : Bvu. Datum : 2~-10-51 . 

Aard van het stuk: Betreft: Orga.nis aties van vreemdelingen van de "Acbter bet IJzeren 
Gordijn"landen. 

-----------------------------------
AFSCHRIFT UITGAA.~E BRIEF A.AN JJE HE R PROCUREUR-GENERAAL, FGi> .DIRECTEUR VAN 
POL! TIE BIJ HET GERECHTSHOF TE LEEUWARJJEN . 

Ingevolge Uw verzoek tar verg.aderingvan Prooureure-Generaal van 20 September 
1951 is door mijn clienst e en verzamelrapport aamengesteld betreff ende de ver
echillende in ona land beetaande organieatiea van vreemdelingen van de "Acbter 
bet IJzeren Gordijn" landen. 
Ik moge U mitsdien een exxmplaar van dat rapport doen toekomen. 

Uitgetr. door: LJ. Op aanwijzing van : ACD I • 

Datum : 5-1 - 52 . 



Door de Hongaarse Legatie zijn in het naj aar van 1949 wel 
pogingen ondernornen, om in "Jederland te komen tot de oprichting 
van een comrnunistisch geori~nteerde Hongaarse Club. 

Op 18 Februari 1950 is er een vergadering geweest in Den 
Haag, waarop de vorming van deze nieuwe !Iongaarse Club besproken 
werd. Op deze vergadering zijn ongeveer 28 pereonen verechenen. 
De uitnodigingen waren hoo~dzakelijk verzonden aan pereonen, die 
niet anti-communistiech bekend stonden; tevene werd onder de te 
's-Gravenhage wonende Fiongaren en personen van Tfongaarse origine 
propaganda gemaakt voor deze club, welke zich uiteluitend met cul
turele-en niet met politieke zaken zou bezig houden. 

Na de eerste oprichtersvergadering zijn nog enkele bijeen
komsten geweest, maar al spoedig was de animo z6 gering, dat deze 
vereni~ing wegens gebrek aan belangstelling weer is opgeheven. 

Nadien zijn vanwege de Legatie geen pogingen rneer in het 
gesteld om tot de oprichting te komen van een Hongaarse Ver

ericht op de politiek van het huidige Hongarije. 
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N 0 T I '.r I E 

AAK CLR (bi j CO 117750 ) 
VAN KB 

No . : 3 168 

Betr .: qONG~\SE LECA£ I E 

1. Per 21-9-1 9 51 is 1.1 ev . HALDASZ ( HALASZ) 
uit Nederland vertrokken. Zij is kennelijk uit betere 
kringen afkomstig dan de doorsnee ambtenaar van de Hongaarse 
Vol ksrepubliek. Zij is verbonden aan de "Artex" , een "Staats
onderneming voor de buitenlandse handel kunstvoor werpen" . 

I.i.evr. IIALDASZ heef " zeer nauw contact 
.gehad met de Hongaarse handelsdele.;atie (r,:ej. ZINI-i ER) en 
trad aut~ritair op. 

2. SZILAGYI is met verlof naar Hon~arije :- , 
,Juist V"Or zijn vertrek werl Katoka GYULAI benoemd tot 
atta cne. GYULAI wordt onbeduidenda ~iguur geacht en verr~~e 
voor zover bekend , slechts adruinistratief Nerk. 

3 . Een 
heet JOBaRTHY . 

4. Sen 
de Hongaarse Legatie. 

chauffeur 

chauffeur 

van de Hongaarse Legatie ~ 

SCHIPPERS is in dienst u)r 
5. Handelsactiviteit bij de betreffende 

sectie van de Hongaarse Legatie is verhoogd. Vooral metalen 
(o.a. kobalt) hebben vermoedelijlc sterke aandacht • 

6. l1ietme R.K. e;.3estelijke verzor~er voor 
c_.I/V f Hon,3aren in -~.,ederland : Pater Dr. Gilbert II..IHALYI , Premon

stratenzer, Norbertijner ; .. bdij te HJeswijk (N.Br. )_~ ~ 
/~t/O'zrr. 

7. 3innenkort is in l~ederland nieuw -Hongaar"1> 
filmproduct te wachten • .i:itel : "Kolonie onder de aarde", 
betreft aarschijnlijk o1 iewi1ning en buitenlandsa bemoeiingen 
(proces Vogeler). 

KB , 2 October 1951 



• 

De in Uw l o. 3136 genoemde Kat ink a JUL t\Y is ide .tiek aan 
de ~n Uw No . 3168, punt 2, ~oorkomende Katoka GYULAI. Of
:ficiee1.. staat zij .}e' boek. a1 s Xatalin GiWL A. I. 
V.ol'gens de i11 mijn oezi t zijnde inlichtin:gau van HELLER 
is GYULAI een belangriJker fig~ur da~ Uw buidige informant 
doet voorkomen. Volgens RELLER ia zij vroeger gedurende 
enige maanden werkzaam geweeet op de Hongaarse Legatie in 
Peking, w~ar zij voorzi tae:r- 'Van de Legatie-partijcel was. 
Wagon'S een persoonlijke onenigheid lteerd$ z;i.j ·naar Boeda
pest terug en werd later naar Den Haag gezonden om het 
werk van mevr. TARNOK over te nemen. Zij werd, na een kor
te tijd v~ spanning tusse~ de boide vrouwen, daarin dan 
ook volkomen ingewerkt en was, ten tijde van EELTER•s af
treden reeds voU:omen in staat TARlWK te vervangen. MOCZI 
handbaafde de laatste echter in haar.overheersende poaitie. 
Vlel werkte G'YUbAI hoe la.nger hoe meer :lis prive secreta
reese van oczr. 
HELLER bescbrijft GYULAI voorts ala: goed ontwikkeld, goed 
Engels en Duits sprekend, toegewijd communiate, ook in 
,De-n Haag een van <1e voorzi tsters van de Legatie-pa.rtij.cel, 
vr.oeger werkzaam geweeat op de Centrale van de C.P. te floe
da}fest. 
Opvalle;nd is het nu, dat GYU:L .U tot attache ;i..a bevorderd, 
we:~.mtae zij waarscnijnli;ik TARNOK voorbijgestreefd is. 
GYULA~ is m.i. biermede een fi~ur gewordert, die de volle 
aand~cbt Yerdient. 
Wellicht i~ de onderhavige informant in staat eens aandacht 
te besteden aan de huidigc feitelijke positie van T~JOK 
en GYUI,AI • 

2a.De chau££eur JOBARTHY ie mij onbekend; ook een daarop lij
kende naam komt als chauffeur niet voor. 

b.Wij hebbeh nog altijd BUCHNER ala chauffeur te boek staan; 
en thana ook SCHIPPER~. 
Otit~ent de laatste lieb ik ini'o ver~oc t aau ;Bt.'Z. 
Kunt U lat.en vaatstellen, of BUCHimR vertrokken is en wie 
precies met J~BARnHY bedoelu wordt? 

8 October 1951 
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SPECIALE lNSTRUCTIES AAN ACD, 
(Siechts bij dcfiniticvc opberging in te vullen). 

O N"AFGEDAAN 

Afd.fSect.: C. L /-( 
d 

Dat.: /9. tt). j) Par.: /~ 

Interne aaowijzingen A CD . 

AC D. Dat.: Par.: 

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

---~ - --··········· 
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RAPPORT VAN KB 

AA1~ CLR 

No . : 3127 
Betr.: HONGAARSE LEGATIE. 

.. .-
1"':2 SEP. 1951 

I AC /;.fpor- l 

De controle op het personeel van de Hongaarse 
Legatie schijnt tegenwoordig zeer streng te zijn. 

Als zij ' s avonds uitgaan, moeten zij aan hun 
chef melden , ·, aar zij heen gaan en met wie zij event ueel 
ui tgaan. 

!c. /.IJ. 

!., 
KB, 21 Se_tember 1951 





/)_ j) #..b -
s.T. 

r Jl lt"Fr .JE,_L 
6 September 1951. 

No. Gr.v.n. 1324/51 Conf. 
B1jlagen: een. 
Onderwerp: K. HALASZ. 

tDUPUCAATj 

tlf-(SU 

In vouwe dezas gel.!ieve U aan 
te treffen een uittreksel u1t aen 
ve111gheidsrapport opgemaakt door Z, 
ne.ar de 1nhoud wa.arvan kortheidshalve 
word t verwezen. 

s .T. 

AAN: Hoofd B.v.n. \

unn.EKSEL 

Ult· 'i'b th83 

V oor: b () .} 0' 
oav.:CVV Jt' . 'l 
Cat.· 1-7: · ~ ' 

\.:or f~& 

Typ: 
Coll . : 



UITTREKSEL GRENSVEILIGHEIDSRAPPORT C 0 N Fl n r-N TJ EEL 
BERIC !T "'-" '-.... -- -- .. ...... ____ .... 

Datum van beric'"l ~: l September 1951. 
Rapporteur : 
Vanwie is het baricht afkomstig; 
Betrou~baargeid bericht: 
Betrouwbaarhe1d beri~1tgever: 

Personeel en eigen waarneming. 
Waarsch1J n11jk juist. 
Doorgaans betrouwbaar. 
Observatie op Sch1phol. Welke acties zijn ondernomon:. 

Met w1e eamengewerkt: ' Gene . 
.. ....... -- .... - ..... -------toM------------- - .. ... - _. - -

Onderwerp : Annkoms t K. HALASZ . 

• 
Op :t. September 1951 te omstreeks 20 . 30 uur. arr.:tveel,de 

met het K.L.M.-vliegtu:ig uit Dusseldorf op Schipltol : 
- - - .. - - - - Klara ItAI,ASZ - - - - - - .. ... - - - - .. 

geboren te Budapest ill 1913, van 11ongaarse nntionaliteit , 
van beroao Chef de Groupe, wonende te Budapest~ 1n bez1t 
van een g~oon Hongaars paspoort nr. 6355, afgegeven te 
Budapest op 12 l!ei 1951. In haar paspoort lmam voor een geldig 
v1enm voor Uedel .. laud en Oostenr1jk, terwijl er oo1c in gesteld 
stood een reeds gebruiHt visum voor West~Duitsland . 

HALASZ verklaarde aa.n de balie nae.r Nederland te 1romen 
om hier voorbereidingen te treffen voor de a . s . Jaarbeurs 
te Utrecht. 

Eeven voor haar aa.o,l~omst op Schipllol had ilt op de par-
keerplaats alhier een auto aangetroffen van da Hong.aarse 
Legatie (C .D. 34.5) , welke zoals later bleek werd bestuurd 
door de chauffeur van die Legat1e SCHIPPER..~. Daze persoon 
is in het bez1t van een legit1matiebew:ljs van Bui.tenlandse 
Za.lren Hr . 05lf-5 D. Schippers voornoemd: stond bij de aa.nko.nst 
van net vlicgtuig uit Dusseldorf in de afha.lersruimte en 
zocht kennel1jk een pnssagier die met dit vlieg'cuig moest 
arriveren • 

.Aangezien h.~...1 . J'\.j hield voor 1emand van de K.L ~M.-1nl1 
tingendienst vroe.tf!Jn, j or er met het vliegtuig u1t Dussttdorf 
een zekere Mej . ~-r ~~ / . was ~eegekomen .. Hij· vertelde hierbij , 
dat hij cha.uff'e u ,,. s a.an de FlntW'l.arse Legatie en dat hem 
opgedragen -was een employ~ ve Lega tie op Sclliphol ar to 
halen. Toen .ik hem vroeg of t: 1dt me .Js.2!l_antwoordoe hij: 
''Bij ons aan die 1egatie kome.. ... ...,_ zoveel, dat het onmogel.i jk 
is aldie gezichtell te onthoudeo 11

• 

H1erna lleb 1k SCHIPPERS in contact gebracht met HALASZ 
voornoe d, naa.rna zi j sa en met CD-345 vanaf' Schiphol narp.
' s -Oravenhage vertrok1cen. 

Col!.,: ~ 
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Voor 

No. 2898 . 

Batr. : 
,.. 

Uit goede bron ward verno.men, dat in Li.lllburg enkele 
Hongaren {mijnwerkera) ·weer een H. BARBARA- vereniging Willen op
ri ch ten. oa ....... 

Voor het verlenen v~ t.oestemmint; heeft het Hongaarse 
Hinisterie van B. z. aan !.~OC~I de vrije hand gels ten, die echter geen 
toeste~ng verleende, daar hij vermoedde, dat zij tegen zouden 

,.~erken. 

Voor het bespreken v.an een en ander is 1:oczr in Lim
burg geweest, waarbij hij betreurde, dat de politie zijn auto overal 
heeft gevolgd. Hij heeft met ean viertal s.rbeiders ge,sproken, die 
enthousiast waren, maar !:CCZI he eft sedertdien nie ts meer gehoord. 
en hij vermoedt, dat de "terreur" van de Kath. priesters hier de 
hand in heeft. 

Y-B, 27 Juli 1951. 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Siechts bij definitieve opberging in te vullcn). 

~AFGEDAAN 

Afd.JSect.: Dat.: /. ? . .JI 
1 ~ 

Par.: 1~ 

"' 
Interne aanwijzingen A CD. 

ACD. Dat.: Par.: 

Aantekeningeo (Nummeren s.v;.!?!): 
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• RAPPORT V .AI; KB 

Voor CLR 

No. 2900 

Betr. : HONGAARSE LEGATIE 

' Volgens betrouwbare bron krij gt de Hongaarse Legatie 
artike1en uit Neder1andse dagb1aden van een bureau uit Amsterdam. 

Vers1agen uit deze artike1en worden gezonden aan 
het Hongaarse Ministerie van Buiten1andse Zaken. 

KB , 2? Ju1i 1951. 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 
(Siecbts bij definitieve opberging in te vullen). 

O N AFGEDAAN 

/ 

Afd.JScct.: C (_ c(_ Dat. : 

Interne aaowijzingen A C D . 
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Aantekeningen (Nummeren s.v.p. !): 
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• Nr Doo:cla' tpo'"'t 7"'rnhout :~Exemplaar nr 1 . ..... . 
l)atum en uur van ~D'OY I signalering : 5-7-1951 t e 10 . 00 
Sumcnwerking met: 
O ndernomr-n acties : 

t 
Nc!am: I.I A R Y.: 0 V I T S Meisjesnaam: ..... .. ':':':":::.-:--
V~ornamen: El a..it. . . Man/~~~ rl.! g .!.I 
Ahas ~. Nr Leg1l.bew.B.Z.: ... ~-- .- ...... . tf-:~ ~ ;/-t!r ... w 
Geboorteplaats: . 3udape!;; t . ... datum: . i o 1901. .... . ~ -· r I 7 
Nationaliteit thans : Honga:1 r . bij geboorle: ---- I 1S "F 

0 
~l 

0 Beroep: Che.f Afd . Haod el r-d.eleg~ties , Honeer .. r e --Gezanteo' ~ / -
Adres : '.s-Gravenhage .(tij de-1-i·j k ) . · · ............................ \ ( /IJut;J j 

Soort:Die.nstpla.spoort Nr -008566 .......... geldig tot:24--1D--1 .. 9:5·1 ..... 
Uitgegeven te: . Bud.ape s.t .... op: .. .24.,.,4 - .1951 .. door: .}Un .... v. . .-B .. z . 
Ned. visum nr: .162.5 . .. ........ geldig l.m: voor ..... 14 d.ag.e.nuitgegeven ~----------------------

te:Srus.sel op: 9-6.,..195-1 .... . door: . Ne d ... Gonsulaa t .,.e.n .... k r a c htens 
Andere voorkomende visa: machtigi.r~. v~ '1 de Yi s3aienst verl.~..ngd ..... t .o.t .... JQ. J.uli 

Bijzondere aantekeningen: .1951 ..... door .. H. c . v . P o l . de . ' s - Grnvenh<:tge. O'P KA.·d 
Had v oort e 1 Belgis ch en 2 zwe~dse Vie~· i n z i j: paspoort~ 

Reden: 
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Naam: \loornamen: 

....................... Kof.f.e.r ... en ... ac.tetas. 

Lengle: 
Postuur: 
Haar~ 

Bijzondere kentekenen: 
Kleding: ..... 

Schoolopleiding: 
Vakopleiding 
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Godsdienst 
Politieke richting: 
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Oren: 
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, 
Betr . : E. MARKOVITS 

Bij1age van de Kon. ~.arechaussee ontvangen. 

CLR/CA, 13/7- 51 
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NO'.LITIB 

A an: Pl v. r1. c. 

·lan: 

Aan : 

Dit rapport bevat inderdaad slec~ts gegevens , die al lang bij 
ons bekend zi;n; bovendien is de daturr misleidend = de huidige 
stand. van zaken is geheel anders. Ik vemoed, dat de B. I. D. di t 
"nieuws" uit een bron krijgt, die door ons (d.w.z. K.B . ) als 
afgedaa~ beschouwd wordt . In overle; met K.B . ware m.i. bij uit
zondering aan de B.I .D. ronduit te vragen , wie de leverancier van 
deze oudbakken cadetjes is. Dit in het belang van de B.I. D. zelf. 

NOTA: Dovenstaande aanmerkingen gelden uiteraard uitsluitend 

C XI 

voor mijn eigen sectie. De kwestie PATTIPI LOHY en Indone
siscbe studenten i s natuurlijk ter beoordeling van C XI. 

8.:ib . 51. 

c 4 

Verzoeke Uw mening . 

12.1.51 

H. C. 

H. C. 

Ik ben het geheel eens met C 4. Het verhaal over Ciska PATTIPI
LOHY en l\~evr . FRANK heb ik kortgeleden gelezen in een rapport, 
dat mij gepasseerd is. Als ik mij goed herinner, was dit verhaal 
ontleend aan een artikel in "Ret Paroll" over de Hongaarse Lega
tie. I k verr oed, dat er een "bericl,tgever11 werkzaam is, dievan 
verschillcnde walletjes graast. 

12.1.51 

C XI. 

Aan : H. C. 

Wilt U deze zaak ~et B.I.D. opne 'en , of is dit voor KARA ? 

16.1.51 

c lO:in map B.r.D. 16/1/51 

Aan: CLR 

I et B.I.D. besproken en hen gewezen op bet vorenstaande. 

~.7.51 

H.C. 



·J 
Speciale instructies aan A CD, (Siechts bij definitieve opbergin~ in 

te vullen). 
co 1 oq 3o3 .. 

..j /1 10 7>~? 
-€rf(AFGEDAAN 

Afd./Sect. : (!., L /..( Oat.: V. I. J; Par.: ~l)jj? .. 
,~..,.~~""" 

I' 
Interne aanwijzingen A C D. 
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RAPPORT VAN KB 
AAN CLR 

No.: 2644 
Betr.: PERSONEEL HONGAARSE LEGATIE 
--------------------------------------------------

tt. J1.,2.1 
_ _ () .f.l. J 7 

~~·1 _\,. I 95 

//!03 g 

In aansluiting op ons rapport Bo. 2515 d.d. 
11-5-1951 (CO 109363) wordt bericht, dat Mevr . FRANK-TARNOC waar
schijnlijk weer terug komt. 

CSATORDAY zou 31-5-1951 met zijn oudste zoon
tje vertrekken, terwijl zijn echtgenote hier blijft. 

Julika RUFF is weg, niet bekend of zij met v 
lof is. 

KB, 11 Juni 195 1 



N 0 T I T I E 

Aan: CLR 
Van: KB. 

Reizen Personeel Hbngaarse Legatie. 

Inderdaad werden hier waarschijnlijk meer binnen
landse dan buitenlandse reizen bedoeld. Mogelijk krijgen wij 
hierover nog nadere inlichtingen. Het is ons bekend, dat op 
23 April MOCZY en CSATORDAY met 2 volle actetassen naar Am
sterdam zijn vertrolcken in C.D. 372. Geen nadere gegevens om
trent hun bestemming . 

30 Mei 1951 

KB . 



MLO/CLR/4 + 1 
U 0 T A 

13:tj: co 109363 

Ae.ru :K, . ll. 

Va:u C;GR/B. c. 

Naar aanleiding van Uw rapDort no. 2515 (!OD~09'01) u.d. 
ll.:;.5l1 heb :tk. gebaseerd op de meldineen van d'e G;r.VoD., 
can overzic}).t lat~n maltenvap de bU.it~nlandse reize.n ~an 
ho·t; 'to J;)en lia.ag geaocred-j,teerde Hongoare~ ~l'soneel, over 
de pe~iode 1.1.51 tot 15.5.51. . 
Volgens d~t ovorzic~t beeft alechts mov~ouw CS~ORPAY van 
4 tot 15 ~art 1951 QU.iten Nodcrlrlnd vertoefd; · 
OX> 9 '"ci '!951 zijn ui tge:re1l!d Via. Roozcnde.a.l, Mev.r. tuOCZI, 
1n :cze'lacha.p van M"ej.. au . ; 
Op 3. 5 . 5l re;i.ede Via Roozendaal U1 t: l! cj .. SEI JEN, en 
Op 27 .4.~1 ovr. ~ABiqoK . 
Van do vier laa.tstgenoemden is nog geen berl.clit 'va.Jl torug
keer -ontvnroen. 

2. ~OK• a vertrek 'Vferd roods cniee tijd verwaoht (mededeling 
HELL ) • ellicht is zij toono indordaa« ve;rtrokkelt. Hear 
werk ale omptebele is aan vcrmoedqlijk ov~rgenomen door 
l;e ~ • GlULAl:~ 

3. OVerdreven veel lijken deze rcizen ij niet toe. Uellioht 
bedoelt uw b~richtgever, dat do Hongaren v el binnenlnndse 
rei zen 1ilL\ t:e:tt. Zo ja.• cian houd ik t!lij v.oor nadox-e detailc 
aenbevolen en kan sventueo1 een voortgeaotto volgaotie ~n 
overwegl.ng worden cenomen .. 

4. Bet ortige opvallende fe'it in !1it verband ie de ty-piocbe wi.j
zo, :waarop CSATO IDAY op 26 t aart l95i de koerierspost Xlllar 
de ~elgieobo ~ns he~ft gobrncht (zie bi~gannde Gr.v.n.- · 
melding No. 7441). Mijnerzijda wordt vermoed1 dat de offioi
ele koortere in dit speoiale goval verZUimd nebben, eenvi
sum voor Nederland aan te vragen. Bet gcval hecft ~ioh tot 
due'Ver n!.et herbaald. Ik''merk hierbi~ op, dat volgene .HELLER 
de Hopsaarse ditlomatieke koeriere altijd gotwe~en TeiEen 
op de volgendc route v.v.s oedapeet - Parije - Brussel ·
Den Reo - Londen. Hun ko t ordt al~ijd telefoniachvnn-

'Ui t P$riJ13 :o.aar den Haae aan ekondigd. 

5. Gaarne ontvtng 1k op pUnt 3 zo. anel. mogelijk antwoora, voor
al et het ooa op het vaetatellen van de pe~soon(en}, die 
~10X4 s relati~s hebben overgenomon. 

l,li.:B. G1'.V.ll. ..... . retour. • 

RappelP 3o . & , s1 
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RAPPORT VAN K3 
AAN CLR 

No.: 2515 

Betr .: REIZEN VAN HEi PERSONE L DER HONGAARSE LE&ATIE. 

Opgemerkt werJ, dat de ledcn van hEt Hon
gaarse Gezantschap de laatste tijd veel reizen maken. 

Op het ogenblik heeft Mevr . FRANK- 'rARNOC 4 . . 
weken verlof, maar verondersteld werd ook, dat zij in Hongarije 
zou blijven , Zij heeft ijskast en tapijten meegenomen . 

KE ,11 !lei 1951 



Speciale instructies aan A C D, (Siechts bij definitieve opberging in 
/ te vullen). 

O NAFGEDAAN 

Ald./Sect.: 1 !<"' 
, 

Dat. ~ .J Par.: 

/ 
Interne aanwijzingen A C D. 

ACD. Dat.: Par.: 

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

............................. ..................................... 
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• 

• 

"J 0 T A 

VAU: CLR 

De eewezen handelsattache Heller bevestigt dat 
de Legatie relaties met Indonesiers onderhoudt; hij 
kon echter eeen bi j zonderheoen geven. 

CLR , 4- 6- 1951 . ' 



• 

• 

IT 0 T A 

VAlT: ICl3 
AAi~ : CAW 

He1aas kunnen wij geen nadere in1ichtingen geven. Dit 
bericht kwam ons kortge1eden ter ore, maar is gebaseerd op 
waarnemingen van vroeger (ws . uit de tijd, dat Pattipi1ohy 
noe gerege1d contact had met de Hongaarse Legatie). Wij hebben 
deze inf. s1echts "vo11edigheidshaJve" doorgegeven. 

KB, 28-5-1951 • 



N 0 T A 

• VA.f: CA"'l/I 

• 

Het contact van de Honeaarse Legatie met Indonesiers 
werd onderhouden via ::e,j. ,.,. C. PATTIPILOHY, die kortge1eden 
naar Indonesie is teruggekeerd. In haar PD (10 . 344) bevinden 
zich gegevens over d.i t contact . V/ie na haar vertrek he t con
tact onderhoudt is noe niet geb1eken. Dit zou K. B. moge1ijk 
kunnen naeaan . 

CA.{I/I , 18- 5- 1951 ~ 



• RAPPORT VAN KB 

AJ...]. :::LR 

No.: 2516 

.3e ... r.: CONTA0T HONGAARSE LEGATIE Ii1Er INDONESIERS. 
--------

~ 
Van een informant werd vecnomen, dat destijds 

van Russische zijde aan de Hongaarse legatie gevraagd werd contact 
et Indonesiers te onderhouden en gelden uit te betalen. 

De Ru.ssen wildc:n ~i ch op de acntergrond houden 
en bovendien zijn de Indonesiers enigszins bang voor de Russen. 

X.3 ,11 ,ci 1951 
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S . T . 24 April 19)1. 

No . Gr .V.D. 567/51 Conf . 
Bijlagen : een . 
Onder\1erp : "Doorreis van SZABO , I'' . 

.A~N: 

Te Uwer informatie mage ik U hier
bii doen toekomen een uittreksel uit 
een rapport , opgemaa.kt door Z, be
treffende de doorreis van Istvan SZAB 
naar de inhoud wa.arvan ik U ·kortheids 
hal ve moge. verwijzen • 

s . .1.. 

"/ S J 3. It' _ ,f.JI'., p{_ !U .. / 

d.J ef~- "f11 ~1/J! (Jf. (/ 
'2 8 APR. 1951/ 6 I 

B.V.D • 
A 

Typ : 11;) . 
Call .: 

/ 

• 



.... 
UITTt\ ..;KS ... 1 GREIJSVBILiu tL~IDSR.A PPOnT 

DP t urn van :1et beric~t : ~0 .i\pl'il 1951. 
Rapnorteur : 
Vanwie is net bericht aflcomstig : Ei gen p~rsoneel . 

1iaarschi j n1j_jk be crouV?baE r. 
Dool'gaans betrour;baar . 

Betrouwba~rheic: beric11t : 
Betr ouw oo~rheia ber· c'1t gever : 
·Nelke ~c t ies zi.jn one ernomen : ..... Gene • 
et wel ke instr-~nties wordt sarneOfeVJerkt : Gene . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ond erwerp : Doorreis v an SZ.ABO, I . 

• 

• 

Ou 19 April 1951 t e omstreek s 12 . 30 uur , arr ivee r 
de met het C. S . A.-vliegtui g uit Pra8g op d oorr eis naar 
Ca iro op Schiphol , 6e pas sagi er : 
- - - - - - - - - - Istvan SZABO- - - - - - - - - - - -
geboren te Buda pest 191 9 , van rlongaarse netionaliteit , 
van beroep mo~teur , nonend~ t e Bucapest; in het bezit 
v a n een lHongaa rs pas Joort 1 10 . 80d9 , afgegeven te .0Udapest 
op 21- 3-' 51 en geld i g tot 21-9-' ~1 . In cit pa spoort stand 
een visum gesteld voor ~gvpte , afgegeve n te Buca Jest op 
23- 3 -' 51 . 

In de middag van ge noewci. e de tum te OJIS treeks 16 • 00 
uur , heeft SZABO op Schiphol contact gehad met wej . A. I • 
SE1V1JEN, geboren te :DudE~ pes t 1 - 1- 1915 , van Hongaarse na 
tionaliteit, van beroep beambte bij de Handelsefdeling 
van het Hongaarse Geza ntschap . Zij was in het bezit van 
een l egi timatiebewijs afgeg even door het Minis teri e van 
Buitenlandse Z8ken op 26 . 10. 50 No . 1013 c ( blauw). Ge
noemde S~dJEN deel de mede , dat SZABO t elefonis ch cont ac t 
had opgenomen met he t Hongaarse Geza ntschap me t ver zoelc 
iemand te willen s turen die met hem spreken leon , aange
zien hij a l l een de Hongaerse taal machtig was en nog 
tot ' s- avonds 9 . 00 uur moest wachten voor da t hij verder 
kon reizen . 

SZABO i s on datum voormele te 21 . 00 uur per K. L .~.
vliegtui g naBr Cairo vertroh:l<:e n. 

Coll . ff 
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Speciale instructies aan A C D, (Siechts bij definiti eve opberging in .. CO ,,1 \ 0 f 0 5 b ... 1!4. .... P.<:J.-;£ ........ .. 
te vullen). 

e::NAFG ED AAN 

tr/) ?-tr<-

~ ~ ;? -1(_ r!J. 

Ald./Sect.: t,L- .1( Oat.: 

Interne aanwijzingen A C D. 

ld ACD. . . Oat.: Par.: 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p. !) : 
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RAPPORT van KB 
voor C.L.R. 

Nr. i 1446 

~~ .!.tt . / 

~etf.: Hong. propagandaleotuur 
verspreid door Hong. legatie 

KB, 9 April 1951 

Hierbij doen wij U enige bladen en 
tijdsoh~iften toekomen, zoals die de laatste 
tijd werden ontvangen door in Nederland wonende 
Hongaren, Hongaars aprekende Nederlanders en 
anderen . 

Dergelijke pakketten met propaganda
leotuur worden door de Hongaarse legatie verzonden. 



• 

• 

RAPPORT van KJ3 
voor c.L .R • 

Nr . : 1426 

Betr.: Hongaarse legatie 

Ter gelegenheid van de Nationale feestdag op 
15 Maart is er op de Hongaarse le~atie geen receptie 
gehouden. Dit heeft zelfs in "rode" Hongaarse kringen 
verbazing gewekt • 

KB , 28 Maart 1951 



Speciale instructies aan A CD. (Slecbts bij de6nitieve opberging in 
te vullen). 

ONAFGEDAAN 

Afd./Sect. : Dat.: ). 1 I v 7), ~ 1 .j) Par. : . 7 ./' 
Interne aanwijzingen A CD. 

ACD 4. Dat.: Par.: 

Aantekeningen : 

co 
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""'-- ~,.~ .. ~ ... 2-..-... ~· ... ar ~ 0--~· .. k . -~- 0-
.. . ....... ... ....... ... .. .. ... ?- V V .... ~ . . .... ~ .. 0 .. 'l,. ... . \."':L }'1 .................. .. 

(").<. . · ... 5 ... ~~ ~.... ... ..y . ..y ~ 
'"'"' "?;£. #>... ';I -4:1-'1.4 . ...... . .. 

:L/ ~'-? (~ .... H. ~~ 
/~ 

. .. ............. ... ................. .. ..... . ............................................................................................. .......... .................... .. 
' 



Bij CO l058c.-O 

/i j krijgen regclm-ti0 het ti ja.schrift Hongarij .... , ,l is het 
dJ.n een ui tg v~ in de Dui ts~;; ta l . Het . ordt in !Iongari je 
gcdrukt en is O_!:> veruoek gr tis te ve:r·krijgen. 

CVV I , :?0/3- 51 
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• 

RAPPORT van KB 
voor CLR 

Nr . : 1415 

Betr .: Hongaarse legatie 

Op 4 April 1951 zal de Hon~aarse le6atie een grote 
receptie houden, waarschijnlijk te Den Hac.tg . 

De legatie verspreidt het comm. georienteerde 
tijdschrift "Hongarije" (Hollandse versie) 

KB , 22 Maart 1951 



Speciale instruclies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

~AFGEDAAN 

~ . ..D. .f tJ b 

Afd./Sect.: C t /( Oat.: -/.1 .1 . ,.., Vh . ;/•V' 

aanwijzingen A C D. 

ACD. Oat.: 

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

Par.: 

I 

V I ( . l.. 

~~ 1,. .......... T ................. . 
'-(. 

.............. ~ ........... .. 

. .. ······;···z···························---- .... 
tA/n 

. I. ~8'1( ~<2« 1/ir/3. ~f~s~ti/~ 
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") 

Y! 11 ,..-
.u J-lf- A 

aan : CLR 
van : AB 

CO 10l~786, STRAUSZ , P • 
.. -

1 . De ziekte van HELLER, die intussen officieel is afgetre-
den , stond inderda8 d in verb an~" met de komst van de Hongaarse 
handelsde1egatie , d . w.z . BELL~R moest n ar Hongarije voor be
sprekingen i.v.m. de ko:nst van de de1egatie . Dit durfde HELT.tt.!IR 
niet aan, waarop hij "diploms.tielc" ziek is geworden. 

2 . Het 1i;jkt mij niet nodig JTR \.USZ te 1aten vo1gen, tenzij er 
ber~c1ten binnenkomen , dCJt hij zich met specia1e opdrachten 
zou bez~ghouflen • 

. Inaruk van KB .is , dat de handelsde1egatie inderdaad bona-
fide is . 

KB, 12 luaart 1951 



RAPPORT 

Aan: K.B . 

Van: CLR 

• Betr.: Hongaarse Legatie. li 
Op 27 Februari 1951 kwam via Sohiphol binnen: 

Paul STRAUSZ, employe van het Hongaarse 1 inisterie van 
FinanoiE!n , voorzien van een visum voor 30 dagen, "ter 
bespreking van handelszaken op de Hongaarse Legatie" . 

Wellicht staat de komst van deze man in verband 
met de zi ekte van HELLER ~ 

Kunt U advies geven omtrent de wenselijkhei d 
van het laten vol gen van STRAUSZ ? 

6 !11aart 1951 

CLR ~ 
'4 



Niet -ac~t, maar zes 

~
an o*e correspondent) 

DEN AAGJ 12 Maart. - Namens de 
Honga e legatle in Den Haag Is ons 
medeg eld, dat het berlcht, dat de 
Honga e gezant ln Den Haag, dr Bo· 
toni, in Boeaapest :llCIU ziJn gearrestcerd, 
onjuist wDr "BolGtll ls welliswaar afwe· 
zig, rnaa 1 • flOg iiTliJd mngaars ge· 
zant In Ne and. Ook ontkent de Hon-
gaarse legatle. dat de vet·tl'ouwensman 
Bal~ In Boedapest zou zljn aangehou· 
d~n. 

Geen ontkennlng gaf de Hongaarsc le· 
gatie van de zes ancfere gevallen, waarln 
personeel van de Hon,;:aarFe Jegatle .,het 
zekere voor het onzeKere" nam en aan 
een verlaten van de dlenst de voorkcur 
gat bo,·en terugkeer naar de Hongaarse 
lloofdstad. 

Don n/.: . .J .t:J. .. ,b ............... . 
Cat .J ... ~~~U?~t 
·········- ··ff···--=---··---
Batum .~ ... - j -/fs-1. 



Rapport: / O~b~ 5 . 3.1951. 
Van: KA- RA . -~c; zl Sri Aan: Hoofd C __ 
No.: D/141 .J~-~~ 
Onderwerp: Hongaarse Legatie in Den Haa~ . 

N. a.v. Uw ongenummerd rapport d.d .1 7 November 1950 in CO 
'93796 deelt Zwartjan ons mede, dat Katalin GYU~AI bij 

zijn dienst onbekend is. 



.... 

Speciale instructies aan A CD, (Siechts bij definitieve opberging in CO /t:J j' d~CJ.. 
te vullen). / _ 

1 I 

0 N A F G E D A AN ' r.' ~..v '- :>' ~ 

Ald./Sect.: Oat.: 

Interne aanwijzingen A C D. 

ACD. Oat.: U /11-

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

Par.: 

J. .., 

/t>t?j~~

/10~2._; 

/l~ft? 
' ,I/ t ~--·· · · ................................. . 

/i,t 61 ···· ................... . 
! ................................................... . 

--~ -~#"I~~--· ·····A::-1 - 4?& "'=···········-~;;:~~ 
Op 20.3. 1951 werden .. .aan. ... C.~, ... S rtn4, .EXPRESSE., ..... Sl?.I.L , .... .Z.W.ARTJ.AN, . 
en de B.I.D. respectievelijk brie~~;:'cAH/51/246, CEH/51/137, 

..... CFH/5-l/058, .. ·1 03 890/0BB/72·3·, .... -e-DD/5+/03-9·· en .... ·1-03·89·0/G-R/49-5 .... ges-ebrev·en·, .. 
waarbij hen inlichtingen betreffende SZILAGYI en zijn echtgenote 

·· .. ·werd·en .. ··do 01ge geven .. ~· .. ··(N·~ .. a:·~·v·~· .. ··a:e .. ··no ta···van: CLR a:e.n K.A.;.;RA ... 'd··~·a:·~·5·~·3 .. ~·1·9'5.i' ........ .. 

....... ~-~-~ .... .9..9 ..... ~ Q ~- ~ ~.QJ.~ .............................................. · ............................. · .. .. ........... KA-RA, .. y ,-n .......... ·3···4·.-·1-9-5·h 

·t::·.·~:·.~i .. ... ·.:·.:·.:·.:.:.:·.:·.· . .-.·.~.)·.:·(~.:/;.::,_· __ J~.· .. :···.···.·.·.::· .. ·.· .... · .. · .. · .. :.·.-.·.:.··:·:····.:· .... ·:: ............. :.· .. ·· .... :· ... :::::·.·.:.:.····:·:~:::::::.:: .................................................................. :: .. ·.:·.-:.·.:::. 
• ••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••U oo ••••• 00 •••••••••••••••• o oo uo• •ooooooooO Oo• ..,. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••• .. ••••••••••·••••••• 

s: ~i: 11:-.<h.'. ... ./~--~~ ... ~ .lc.?.<:-?J..r. . ..L<.-... ?.f....C;1!?./?&..~ • 
.. 6 1.:~-I:Zd v. •. d. <'~ .... ... ~·R.-r,...,· -~- .. ~----~ ......................... . 
~ . ........................................................................... .................................. .. 

v:. 6. J? 

... -.-.-.- ... · · ... ·.-.... ·· ._. ............... ···· ... ·.-___ ... _._._.._._._.. _ _.._ ....... · .. :··.--·.-:··:··· ......... : .... : .... :.............. · .. :· .. · .. :·.:::·.::.·:: .. _··.··· .... -....... :· .... ·.:Z7~::·.-.--.-.Iz:· .. 
f, .... . ~ ~ .. 6.~.1:' .... usu.d- .. f)(.a-. . ... ~ ...... ~ .. ~ ..... e Yz. jSl/.a~L ... ~)'~~ ... .... . 
/ ~- -~ ~ ... d.L ..... ~ ... -~ ... CLJ2. ~ ... ~ .. ~ ..... JA:_ ... , .. c,st .... ~ ...... . 

! •"w ~ l<.e '-f1.. ~ {1, lo H4<' ~ j . Y4r -d. "'"~· 



) • 

,.._ ~ '-) e;u. ... .(.o.~. • IY, 9~ J? 

¥- v 



NOTA: 
Van: KA- RA 

OP 9-6- 51 werd aan Midinette brief nr. CSZ51/036 
geschreven, waarbij hem de inhoud van de nota van 
CLR aan KA- RA d.d.6.6.51 . nr.110992 bij CO 103890 
betreffende s.SZILAGYI werd medegedeeld . 

15.6.51. v.H. 



• 

• 

RAPPORT: 
VAN: KA . RA 
AAN: B.C . 
NO.: S 41 
ONDERWERP: Sandor SZILAGYI . 

,I! 

NIET O.K. 
ACO/ 
OAT: 
PAR: 

~p 

tr/: .JK. .1.7·---0/:); y 

c .f . .l ".! - ()~ d .f. -l-!.J-

I 4 ~EP. 195 I 

/"Aor V-<f/ · 
Naar aanleiding van U1."l 110292 d.d. 6-j-51 deelt 
DI~INETTE ons mede, dat op 2-2-50 bericht werd ontvangen, 
dat S7,ILAGYI op de Hongaarse Legatie in Stockholm zou 
worden geplaatst om een van de employees op genoemde 
Legatie te vervangen. 

Voordien zou hij 2de secretaris op het Hongaarse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken geweest zijn. 

Hij was in het bezit van een diplomatiek paspoort , voorzien 
van een visum, geldig tot 19- 3-50. Hij kwam voor de eerste 
keer op 11- 3-50 in Zweden, maar ver1iet Zweden a lwaer op 
17- 3- 50 naar Polen. Op 3-10-50 arriveerde hij wederom in 
Zweden, maar vertrok op 4-10-50 naar Finland . Op_2-~-50 
kwam hij nogmaa1ts in Zweden, maar vertrok op 10- 11- 0 
wederom. 

Er is niets omtrent hem bekend • 

3-9-51. 



• 

• 

RAPPORT : 
Van : KA- RA - L. 
Aan : HC - CLR 
No . : D/167 
ONDERWERP : Sandor SZILAGYI 

Uw nota bij CO 103890 dd. 5-3-1951 

4-7-51. 

Bwartjan deelt ons mede, dat SZILAGYI en zijn vrouw in zijn 
land geheel onbekend zijn • 



-"~t _J ~~ 1•-------...:. 

•. 12 JON I t951 

It-=> du . o-. A_ (t"f) /I ·~ /t OJ vo 
Ref . : votre note n° 103890/CBS/723, _ T'~ 

De l'echercnes ef1·ectuees, il J:esulte que 1e 
nom.me SZILAGYI, Sandor, foncuionnaire a la Legation de 
bongrie a 'La Haye, falsant l'objet de votre note Cltee 
en reference, est einconnu, tant dans 1a colonie hongroise 
de Bruxelles que des services belges cornpetents . 

Aucun indice ne nous permet d ' affirmer que 
l'interesse aUl'ait e :L ec:tue un Sejour a :Sruxelles . 

Nous avons pris nos dispositions en vue d ' etre 
avises de son arrivee eventuelle en Belgique . ~out ren
se~gnerrent nouveau recueilli a son sujet fera l'objet 
d ' une sui te au present. 

Le 1 juin 1951 . 



vdM/5+1 

Aall; ltiJlU~ 
V ~.n JI. C. (CIB) 

Nr. ; uooga 

·- lk!tr. : &l:D.d.o:b .SZILAGn. 

• 
t '£;~ 

1.ntvt !·.Jr 



• 

• 

NOTA: 
Van: K_t\.-RA f UHGEBOEKT] 

1 

---
Op 15-5-51 werd aan Clipper brief nr . CAH/51/532 
geschreven , waarbij hem de inhoud van de nota 
van CLR aan KA- RA d . d . 6.6.51. nr . 110292 bij 
Co 103890, betreffende KUTAS en KOPPANY werd 
medegedeel d . 

15 . 6 . 51 . v. H • 



vdM/2+1 
N 0 'T A. 

Aan~ KA/RA 
Van: 'H. C. (CLR) 

Nr.: !10292 
Bij l.: gene 

.Betr. : Imre KUillAS en 
Perenc KOPPAli Y. 

In antwoord op Uu A/1159 d. d. 30-5-1951 punt 3 diene 
dat lmre KUTAS en ¥qrehc KOP~ANY slechts enkele dagen· in 
Den Haag op de Ho~rs~ Le~at1c ~ertoefd hebben. Zij ar
rivcerden op l October 1950 en vertrokken PP 3 Octobe~ 
d..a .v. · . . 

Vole;en.~ HEI~ER ;k.Wamen zi;j slechts voor het ui toefe
nen v~ een normale controle . 

Indien zij weeT in N~4er1and mochton aankomen, zul
len hun ~angen, n . n. v . de door Olippar verstrel~:te ge{;e
venst nauwkeurig worden GCvol~d. 

H.C. .6 Juni 1951. 
l ---



1\i./B.A 
tt.o, (GIB) 

Dr.; 110292 
.Oijl.: ~c 

Botr.: ~~~-=~--~ 

lJl Uu A/1159 vail. 30 L!e! 1951 beX'icli.t U de.t, vo1[5ens 
Clioper, de hu!dlGe AttachO bitl de llonguarse Lecatie te 
Den llaa8 SB..ndor- .SZILAGYI vroeger B.ls klerk cwexokzaa.o is 
geweest o~ do Legati~ in Stockholm. 

ilt' · U bij U\7 Zwoed.ae role. ties infor :lerezt naar .. dQ 
anteoedenten .an activiteiten van betrok.kene? r ,,. · f 

u.c. 

C _ltv. bcw:-- u -::--T-
p 1 . J ~~ ... : .... -············ .• appe ········-·-· 



XI 

1~.1:> ... 0 ... T : 
Van ..L\..!-- :t!~ 
.. Ull1 : l.OOfd :; . 
~;o . ; ~ .. /1159 

(' 

OT _; .. .~:t., .w_..::> : ::.:l~:.::o.:.:n:..;;;...::a:.:a:.:r:..:s:....:e:,_;=~...::..::...::_-=:..:::......:::..::.:::::........::=~ 

5- 51 . 

l.N.a.v. U\1 ral.1J.)orten reSl)· d . d. 4~ctober 1950, 17 ~-ove,tlber 
1930 en 5 .~art 1951, resp. CO 90796 , co 93796 en co 103890 
deelt Clipper ons Let volge,dt ~0e : 

a) .Iajoor Imre ~Cu~J:> zou vol·· en" ontv·•ne;en inliclltingen on
a.er:!oO:fd eeweest ::.iJn van ( •, ~;;; s.1 te 1ent X van de ::;,on
G<..arse Inlichtir.0t::llc.ier.~.:: t •• J. ; in _ e1 ruc.ri 1951 zou hij 
een ond.ersc~.teiO.ing hebbbr; o 1cv l{,E;n voor zijn V(;n"U · en
stelijk werk voor de .. .,T.u. ; 

b J :'erenc -~o_.... ... _ :-:y zou vol..._.e;ns ontv ..... neen inl.:.c:.tll,_,en in 
1946 hoof~ van de ~rovinciale ~olitieke ~olitie in 
i erkes \.iionga1·ije) beue~::st : ... ijn ; hij zou - r..c::..ar ·.10::.dt 
geze._.a ona.er dr'U'~ - een a.cunt va.n de c.: . ....:e· eest zi~n 
in de "VrijLeids _e ·t..:..j ' van o LYOI~.., eeL. o.nti- co __ (Ln.i.s
tische ort'-r ..:.se.v;;_e, u ie later U. or de On{..,aarse ~OITI.! .U

nlstische _{e'-'erin<- , e: rd ontbonden ; in 1948 \le.s hij ::a
joor in de __ Tr.. in lryula ; 

I c) bander o~IL...GYI was vroeger klerk op de __ oi.gs.~rse Le...,a
tle 1n otockllol.m en zou ook een diplomatieke koerier ,:e
weest zijn ; 

J) .Jlureas .• OCZI Has in 1950 lste secreta1·is van de non~::.,Lar
se Ler-atie in l~arij s en had de code onder zich . l~ij on
derhi~ nauw contact met de Franse c. p •• L.ij zou verder 
vel€:,; ens binnent;ekor 1en berichten lie van de _poli t ieke 
J:'Oli tie in DOeda:9est zijn geueest . 

2 . 0Ver de overiee in Uw bovengenoemde ra orten &enoem.de :9er
sonen bezit 0liEper geen ee ·evens . 

3. YerLoedelijk he1)ben op ul'Ond van de gec.;evens sub 1 , a , '1 en d , 
der .... al ve 3 personen in de _.onuuarse Leea tie :rintellic,e!'l.ce 
background '· Clipper :"oudt zic·l oerhal ve zeer aanbevolen 
voor· enig ?ericht ontrent de :r&sul taten van ons eventueel 
onderzoek bet:r·effende de t~O.l'a :i.r en van deze personen. 



16 April 1951. 

U 32738b - C 56 - C1/cs2 

4aBetr: Sandor SZILAGYI en zijn echtgenote 

• 

Maria HERROLD. ~ -------~ 

"' t~f1, ~ 2 8 APR. 1951 ~ 
.. . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . . . . . ... 

( l !ocf3~1-
eo 

Naar ~arlleidi~ van Uw schrijven, dd. 
20 Maart ji,.: no : 103890/CR/495 omtrent 
bovengeno~m~ onderwerp deel ik U mede, 
dat het e~e, wat mij bekend is omtrent 
een SZILAGYI is, dat het weekend 8/9 
l.Iaart 194 7 een zekere SZILAGYI deelnam 
als hongaars gedelegeerde aan een congres 
te PARIJS van de nMouvement Re:publicain 
Po:pulaire" • 
Nadere inlichtingen worden ingewonnen 
ik hoop hier tzt. o:p terug te komen. 

A. 



• 

• 

RAPPORT 2 8 APR. 195t" 

ACD/ / {.J ,;·, t\J 

Van: KA-R . A. 
Aan: Hoofd C 
No. E 1119 
0 ~D.JR .. 'ERP : SZILAGYI 

1) 

2) 

~) 

SARDI'lli l)ericht ons n.a.v. Uw not~ t'ld. 5 Maart 1951 bij 
CO . 103890, dat het enige,dat hij omtrent SZILAGYI weet, 
van ons afkomstig is(informatie afkomstig van Laszlo 
HELJ)ER). 
Volgens HELLER zou SZILAGYI niet een bepaald gevaarlijk 
persoon zijn. SARDINE suggereert eventueel IffiLLBR terzake 
nader te ondervragen. --

25- 4- 51 j_ 
tlvl •-~ r_e._,._ _/-J;.,i.f{.._L ( d.c _, ,n,c_.a~ 
~t "- ~(. t.·~ a.f ~4..~ l'eda ~/t. 

tZ(rz(.u.,. ..;.( •U... b,.,.;, ( tf /ti,t{~ 4. 
,.,, .. tU..w._ti~...... ~ 

I 



• 

• 

NOTA: 
Van: KA-RA .. b~ 

lP·( 
I 

0~ 20 . 3.1951 werden aa2C~LrpnER, SARDI1~ , EXPRESSE, 
S!IL, ZW~JAN en de ~ .I.~ . respectievelijk brieve · 
nr . CAH/51/246 , CEH/51/137, CFHl51/058, 103890/CBS 23, 
CDD/51/039 en 103890/CR/495 geschreven , waarbij hem 
gegevens betreffende SZILAGYI en zijn echtgenote werden 
doorgegeven (n.a.v. de nota van CLR aan KA-RA d.d. 
5. 3.1951 bij co 103e9o.) 

3.4.1 951. v.H • 



• 

N 0 T A bij 

Be~.: 
Haag) 

Sedert begin December 1950 is als attach~ bij de 
Hongaarse Legatie te Den Haag werkzaam Sandor SZILAGYI, 
geboren te Szolnok op 27 Augustus 1896, diplou:atiek pas
poort 713/50, geldig tot 2l.ll . ?l, vergezeld van zijn echt
genote, r.~aria HERHOLD, geboren te Boedapest in 1894 . 

Inmiddele ontvingen wij uit in den regal betrouw
bare bran de mededeling , dat bet1•olckcne do belan rj.jkste 
n:a.n voor interne zaken ~ de l~gatie zotkZijn en de code 
zou -behEUide!en. th~j-.zou cchter niet bijzonder intelligent 
zijn~~s~echt Hongaare echrijven. Hij apreckt nooit over 
politiek en laat zich niet ui-L zijn tent loklcen. Het ver
~oeden bestaet, dat SZILAGYI een arngenomen naam ia. 

Dit laatste zou alleen zin hebben, j,ndien betrok
keno een bekcnde (of beru.chte) figuur is en bogendien (on
der zijn ware naam) i n "het Westen" bekend is . 

Wilt U bij Uw relaties infoi eren ? Ter vergemak
kelijking van eventuele identif!catic heb ik opdracht gege
ven de foto ' s van "SZILAGn" en zijn vrouw in voldoende aan
tal te reproduceren. Tegen de tijd , waarop U dit rapport 
ontvangt, zullen zij ltlaar ziju. Wilt U de voor vcraprei 
ding onder Uw relaties nodige foto ' s even bi j Seer. C. op
vragen ? 

• 7 fvff'T ' ?51 

5 Maar t 1951 

4 . c~ 



RAPPORT van KB 
voor CLR 

Nr. : 1400 

Betr.: SZILAGYI van Hongaarse legatie 

• 

KB , 22 Febr . 1951 

• 

Een relatie van one heeft de veronderstelling 
geuit, dat de naam SZILAGYI of 11 nieuw11 is of 
een schuilnaam is. 
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Speciale instructies aan A CD, (Siechts bij definitieve opberging in v 
te vullen). 
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L • 
t?f·J_' __ 

.J/ . .f ~ .f. ~ f! -J 
1. J- J 6· / 

Verbir. i 

Doss . l3/4 

il vc i.d 'I'll 1e _on aa!'GC ega tie 

:::>a tum on tv . dt · .richt: - - -._ 1-==1 :Betrou· .. baa!' cid beric t 6 uvdr: betrou. baar 

!aardeJ.'in b.Jric t: bet1·cuv baar 

Tevens ber·icht eezonderr a an: - - 

, edeHer 1 nO.e instantii:!S: --

Ondernom~n uctie: ---

.15 f£111951 - ---
A(.//~J t!f 

I 

• 

• 

Joor aa HonGaaroe Legati• verd op 4ondag ll -~bruari 
1951 in II uXCelSiOT II, ~.._.,straat 5'( - :J9 tc 1 S - 'l'8VeMa03 , 
aen ~ilmavo~d gegeve • 

De ui tnodigine,::;kuarten, '·elke eldi Haren voor twee 
personen , .. aren o . a . to::: ezonden a an het Co:!.'ps Diploma
tique en de .ers . 

nde.r· ce aam'iczigen in de zaal, wel~e vrij .el gevuld 

I 
V!as (plm . 350 persont:n) , bevon ...j • ch een aantal leidin0 -

g>Jvende i'it,uren ui t ae C. _ . 1 • ( aul D GROO~ en V t~;; 
J :DB BO ~s , beiaen bij U bekend' r mecr specianl ui t hEt 
a.istrict Den Eaag . 

lerder ~aren een aartal A •• J . V. - leden aanwezig en 
~~ ~ on. eveer 40 Indone sH!:rs , \.auronder enl:s l e u i t ~msterdam 
,., af1tomstig . 

- a een lw1·t v:elkomstwoord , dat i11 cle ·ranse- en 
7edel·lundse taal werd ni tt:.. I.HP::>rol::on, herd en t•;,ee Lorte 

docum':lntaire :Eil!ns vertoond . ~e eerste film eaf i ets v an 
de spo1•topl aiding in .Ionga.cj je •m de tweede betr of een 
opcrett;e . 

I1. de pauze werd gratis ko~fie t;eSE"l'Vcard • 
a de rauze werd de film 11 <Ungen mae :t het leven 

mooi 11 ve ... 'toond , r.1en muzikale .~.~j lmcomedie van ~fongaarse 
makeli ~ k r. et Dui tse tekst . !6 6r de 'l:.il1V::mg werd een lwn; e 
bcschl•..i. ~ving van deze f · -• u i tt,.-reikt , \.elke bij d i t 
scbri~Vc~" wordt 5 evoe£,d . 

a ;;._loor:· maak ~e no:.- aantal b ezoe'· ~rs gebruH:: van 
de gelegenreid om de Hongaui'se ezant te bedankcn vocr 
het gebodene . 

~e volgende nur:u~ .L'S -Jet1·e~fen au to 1 s , aie door be
zoekers \i~l·derL gebrui. t • 

..--, :-=l:I-545~7) u- eegeven aan : 
1 - 1 ~- ginu::; :iete1· J.-ALici , gebor_n te llaardingen 10 
\._ ~ · Au.gustus 19v7 , a1:ts , \'.onencle aaGv.eg 98 te 1\ijsr<i jk; 

r 
fHX- 24515Jafgegeven a&n : 

{ 1 ...,. - \nthonius .n.or sia J~ Rc.G~ , gt:; boren te 1 s - nravenhage 
~ 18 .pril l9v8 , v:inl..:elidl' i n sto:L'.., d ngcn , ',.onen<le 1eissen-

U \.... bruchstr aat 296 te 1 s-~ravenhage; 
Jij t r okAen tot dusverre op pol.i tiek gebi ed n i et de 

aandacht . 
- 2-
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""~afr:cgeven aan G. V. / 'v~~a ... .s:-237, 

· T.:~~~ 1\AR , .Schiekade 20 te 

~ 
B..;R:"\RIJK, rwnenae =ardinx -

-L t GZ- 53580 afgegeven aan Dr Coenraad VJ 
weg 8l>te AmsterC.am (bi j U bekend) . 

tad ion-

De vol[:.ende numrr.ers van he t Corps Diplomatique vier·den 
gesignaleerd : 

~ 9P- 21 , 133 , 1?2 , 1)8, 2Jo , 2~7 , 315 , 335 , 34~ , 372 , 390, 
\.!:) if1 410 , 435 . (einde ) 
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·'ZINGFN ·ii...f. :rr :~l:f :r.:.:'VZ!: .. ·'OI·; /een F:u~i': .... le fil.m!corr1cdie/. 
f>c-eria'ri:j: \iil}ol~ ·?.~t;;.,:.y ·ti::i· .lstv -.n Bel:e:ffi . 
. He'g:he:.: · · 117~. rtc.n ·-e :..e ti 
••:uzie.~ . :_J. i t c2zocht en ::.;.J.n.enr ev0e · c~ oor Tibor ro l c5r . 
.. ..... · · Eet 'lieJ ·· 3::..n("en 111aa :t '1c;; leven t10'Ji" is 

cecompor:ee;~d lu:;r !i'. Szab0 
q~~~~~ BQr J ile~yi 
~11~[.~ . t"!e.<J:~f:>.P.e). c::_!)._ge}}·. l m-::-e !;:;1\o;.; 1s Ff':r.i 'l'orr,·ta 

~~almAn L<.ttabf. . .r ... ls boe~::houder Serezel y: 
Fere;1c J.Jad8.:·1 • · ls 2artij-secretar is Lakatos, 
Violette Ferr.:,I'i <.!18 ~86~;:.: , 
~~o.mu :3al8.zs ls kO')J:'leider :'18z . 

·= ')e Zil veren I.ier··, het koor v~··t ecn crete inclustrie le ondernemine 
in Hon~arije bercidt de vierLc v n zijn vijfen twintie-jarig be
staan voor . ' e avond van het foest \ .. 0r '.t · .. e t cr0t? ven·•achtineen 
te.:,emoet t,:ez icn. Ieder is O!)::_ev,;onden > r:Har mi Fcchien Zso,:a het meest 
zij is be.Lcwt met .et toe ~ i :1t OJ ::F' ':inder- (;reohe v·.n Lle fabrie~. 
' s6:::a ~ ~ vadeT Has vermoord mde·· het · ·ort\y-f;-'lSc i~.,ie e:1 het meisje 
is door zes vrienden v c>n lu.:ar vader eeado)teert:. ~~e:~merade!'l v.~n de 
fabriek. !.let 0rote sparminc ziet zij nu '.1e t succes van 11 ar zes 
"vaders 11 te .... emoet. 
1 •• a r de feestel j~:e uitvoe-rin:.:_ stel t duidelijl: i:1 het licht /wat 
enic~ s cher:p-toezie:nJe f 'abJ:>ie:.Csarbeiderc > t ie zich bmu:::>t zijn van 
hetceen om hen haen gebe).J.~:t ree -~ ·J la'!C he'Jben ce\?eten/ sinds de 
bevrijding he eft het ::ooT eElij '::e tred cehouJen met de ontv1iklce lin~ 
v .n het l and, cJe ontv;i '::~;:elin.:, vau een nieu·.· leven. :=et r eper to ire 
is verouder.J > he I l.iee r-spiece l t niet he t cevoel van v ri j he i d en op
e;ewe!::theid~ wao.rdoor hot leven van de arbeidersklasse in de Honga ar
se Volks republ .iek gekemner ~t wordt. Feri Tompa, een \'laa! .. ~'6ame jonge 
arbeider ea vo rnieuwer > :3s6'::a' B verloofde, v·• en ' t z i ch tot Lakatos , 
de secretaris van <ie bedr j.jfsafdelinc: van de Partij in de fabrie k • 
Er rnoet j.e ts gedaan Horde~1 Olil de achterst.:md van het koor in te 
halen. Maar Cy6z6 ~ - %, de koorl eider, is niet bereid om eni ge in
menc,in,s in z ijn v7er'-: toe te stu.;::n. J.=ij is een verwaand; kwaadwillig 
persoon, een bewuzt e vij ~c.Yl!1 van de ~roorui t l:!n[ op cul tur eel e:eb i ed, 
tli e het koor c..lechts bcsc~Jou,.·t l G een miJdel tot peJ:>soonlijl<: suc 
ces. 
Op advies Ba ..lr.unoedit::j_ng v · n Lc.!::atos s·cicht Feri Torma een nieuw 
koor en de arbeiders nodigen een jon:e stu~e~t uit /afkomsti[ uit 
hun st.1.d > t!1.::ns leerlin.:_: ._an de TJuzi·:alc .. cade. dr. van :Ooeda.pest/ 
o.:1 het koor te leiden. Ee··1 croot u tal 0.rbeidero van C::e fabriek 
zij n zeer verheur;d me t llet nie11:. ·e ~:oor. Jon:: e me·1se:1, .lie tevoren 
eeen deel hebben _cnom·n adn e:1ic 0Ultu~eel verl:: en v:rom;ren> die 
vol,::.c-nd Cycb6 Re'0 ;, onwa_~rdic:a ' nre·":. r>r.. lid te ForJen van '•:>e Zilve
ren Liera, treden nu :i.n crote :el;o.le toe. utee(ls komen er meer leden 
van " T ;~ j_J •.'8re:.: .Le;.·;• om zi-:::;1 b:-..j ~l:·:t. nie:l.' c 1:0''ll' ~e v~c::..en. ::et 
Eerst van al=~cm :com~; Pali Va.r~a., · :LOJLS prA.chti,se tenor door G:·ozo 
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Hez altijd Wd.S uitgama .. J.~~t v )or 11 het celuid v.o.n een l:wienC.e stier.11 

:tlleen een p. ar oudere arbeiclers hebbcn het c.evoel , dat het nieuwe 
!-.oor ~.lleP.n tecen hen .::.ericht is, om hen beluchelijk te ma:;:en> 
'3ij menen, dat de jongc me:nsen vijandi.:_ st .. an tccenovcr de oude. 
')e intrie.ucs vo.n Gy6z6 Rez :loen de. sp _nninc toenemenj zodat eni
c.e dat:en lane de arbcide:rs v2.n de fabTielc ver<.leeld sch.ijnen te . ·. 
zijn in t~,·ee strijdende partiJen . ')e oude arbeiders ea<:m i n de 
o~positie teeen de jonge, zij ~ijn niet bereid de jonce tc he l pcn 
met hun kennis l': n ervarin£. :;Je vrolij '.;:e > opeev·re:.;:te ceest, die ab
soluut noodza'.celijk is voor coed en ::>uccesvol werl:> wordt volle
dic bedorven. 

Oo :~ de l iefde v,m I'eri en · s6ll:.1 loo::;t C<'Vaar . De ··vaders:: van 
3s6ka \' illen niets t e rna1cen heb"uen .• et reri Tormas de leider van 
het :' vij <..mdi,:e ':amp .. . 

Maar Lu':atos, de ?artij-secretaris ·- cesteund .'oor Zs6::a en Feri -
stelt s9oedig de 1 a.ch id van Gyozo Rez .:-:. n de : ._a~=. Uet schc::.nde 
bel3.dc;n ve·claat de l e i<le r van .. -,e Zilvercs Lier' de fabriek. De 
t\!ee koren worden verenic t en nenwn net e,r0te ec>estdrift dee l aan 
de nationale koorwedstrijd, die in de o,er te 3oeda,est W0rdt 
cehouden. 

Jc verzoenin£, de ppgewe :theid, v1a.arvan de harten van d:: VJer!;:e rs 
op Je fabriek vervuld zijns ~t oo:c haar \·ecrspie£e~ine; in d~ 
productie - het Per:c e.aat met spronccn voorui t onder de h.:.nden 

~ \ranac arbeiders, die oo ': de vrolij'-:e> nieuwe liederen zineen. 

- 0-0-0·-0--0-0-0·-0- ') 
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"\.apport: 
van: K.A- RA 
Aan: Hoofd C (CL) 

o .: F. 269 
Onder 1er:p: "'OCZI, .ndre - ' ~.:.·s ~ll ulomaa t . ·--1--- __ ;;L -- ---- _ ...... ----·-

8.2 . 1051. 

I 

" , 1/ 111.( 
c.·~.:; .:J \1 

Iz1 antwoord op Uw rapport tl.l. 17.11.1S50 no.'J3,..,96, 
dec1t E~PRESSE ons mede , ' t · OCZI , Andre aan zijn 
dienst bekend is. Hij heeft var.l-1925 t0t 5.8.1947 in 

r :lkrijk gewoond en werlcte daar al s ccrloier in een 
Jalt. :ijse lederfabriek. Hij wcrl toen door de autoriteit~n 
'l.ls van T sjechische national itei t beGchouwd . 
Op zijn verzoek aan de Hongaarse autoriteiten werd hij op 
op 6 . 3.194'/ weder Hongaar. (Yij was een bewoner van Let 
zrensgl:lbied) . Als licl van de Hongaarse communistische 
~artij was hij actief in de ondergrondse organisaties 
van deze Par~ij van 1940 tot 1944 . Op 5.8. 1947 keerde 
MOCZI teruE; Haar Hongarj. j e . Cp 8. 5 . 1949 k'llam hi j te 
Parijs terug ih de ~::a~.i 4-ei t van ~aad aan de Songaarse 
Legatie , welke f~cti~b·kleedde tot 1950, waarna hij 
naar Budapest vertro1r. 

OCZI is het pro-totype va 1 de onont•likkelde co~unist , 
die letterlijk alles aan de Parti j verschuldigJ is. 

~XPqESSE ziet ·oczr ~iet als iemand, die zou zijn te 
contacterem. 
~e ovcrige personen in onze nota genoemd zijn onbekend 
aan E~RESSE 's dienst • 



No ................. .. 
Oocumentatie 
Knipseldienst. 

Tel. 183830 
"' J 0 b T oeste I 7 

I,.P · Volkskrant 

____j_ ~ 

Paraaf: 

Rechercheurs tvaakten 1.1 
bij volksdemocratische 

filmvoorstelling -
(Var~ onze correspondent) 

DEN HAAG, 13 Febt·. - Het gezant
schnt> dcr Rongaarse Volksrepubliek 
hccft Zondag In gebouw .,ExcelsioL'" ce11 
flhnavond grgc\•('n. T~jdens de veL·toning 
wl'rd de cxplolt.ant van dit gcbouw, de 
hcer L. H., t.elcfoulsch gewaarscbuwd, 
dat .,do bod kort cu klein zou worden 
gcslag<'n", wauueer hij ecn volgeudc 
1naal uog reus zijn 7.ah.'l\ aan de Hongaar· 
se legatie zou vr1·hm·en. Dit gebouw is de 
cnlgc otu•nbare gclegenbeid in Dctt Haag, 
waarovl'r deze nu en dan 110g kan be· 
schlkken. 

In verband met de ongeregeldheden, 
welke zich reeds eerder bij culturele rna· 
nlfestatles van het Hongaarse gezant
schap hebben voorgedaan, was voor een · 
stevlge polltlebewaldng gezorgd. ~iet al· 
leen stonden twee agenten voor de in· 
gang van bet gebouw geposteerd, maar 
ook In de omgevlng daarvan, en In de 
zaal zelf bevonden zich rechercheurs. 
Dltmaal verllep alles echter geheel naar 
,volksdemocratische" wens. 

Aanwezig waren vele !eden van de 
Russlsche ambassade. van de tegaties der 
in Den Haag geaccrediteerde Kominform· 
Ianden en van het Hoge Commissariaat 

1 van Indonesie. De communistische Ka· 
merledcn Paul de Groot en Joop v<~n 
Santen, hun ,kameraden" ult de Haagse 
gemeenteraad Van Praag, Hovens en 
Geelhoed woonden eveneens de verto· 
nlng b!J van de Hongaarse film ,.Zingen 
maakt het Ieven mooi". Deze bestond. 
evenals de sportfilm, die daaraan 
voorafglng, uit kllnkklare propaganda 
voor ,.de nleuwe geest". Met filmkunst 
haclden deze producten van de huidige 

L 
Hongaarse filmlndustrie niets te maken. --



RAPPORT van KB 
voor c. 

Nr. : 1380 ~ 
Betr.: filmvoorstelling Hong.legatie 

1 
. 1951 1 .... 

·-KB , 7 Febr . 1951 . 

·. ~ /{J;Z.rl j 

Op 11 Februari 1951 te 8.00 uur geeft de 
Hongaarse legatie in gebouw Excelsior alhier een 
filmvoorstelling, waarvoor vele uitnodigingen zijn 
verzonden. 
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Speciale instructies aan A C 0, (Siechts bij definitieve opberginl:' in 
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RAPPORt_yA&~~ IV 

VOOR CLR 

Nr. : /t;£,J 

·2 0 APR. 195i 
~----~ 

ACD 17:_t~_ 

Betr.: HONGAARSE lliU~DELSDELEGATIE. 

' I 
0 · , <., 

/ 

~-

VILANYI logeert momenteel met SALGO, ~artha 
en andere leden van-ae Hongaarse handelsdelegatie in hotel 
11 Centraal 11 te 's Rage . 

VILANYI zou bij vorige bezoeken HELLER ge
controleerd hebben en ook met Indonesiers gesproken heb
ben. 

CO 102753 wordt U toegezonden maar speeds
halve deze gegevens per nota i.v.m. eventuele politieele 
a ctie om juiste namen etc. te verktijgen • 

KB 18-April 1951 



U.PPORT van KB 
voor c.VIII 

Nr. : 1382 

Hong . communist bezoekt 
Hollandse firma's 

KB, 7 Febr . 1951 

Wij vernamen dat een vooraanstaand communist 
uit Hongari je, naam (phonetisch opgenomen) VILANY, 
met de Hongaarse handelsattach~ HELLER contact 
heeft opgenomen. Hij heeft een dienstpaspoort en 
bezoekt Hollandse firma 's. 



Dou. no .J () -&_ . .........• 
Cal fe.Le_jROaj ..... -.... ... 

Den Haag overweegt: 

Hongaarse legatie 
aan handen 1 · 

(Van onze correspondent). 
DEN HAAG, 6 Febr.- De rege

rlnl:' overweegi aan de leden van 
de Hongaarse legatie in Nederland 
een beperking van beweglngsvrij
held op te leggen. Dit als represail
le voor de beperking van bewe
g-lngsvrijheid, die de !eden van de 
Nederlandse leg-atie in Boedapest, 
evenals die van andere ll'esterse 

trole lau len. Is opgelegd. 
tuni· De diplomaten van de Komin

formlanden zijn van deze onhoffe
tele· lUke en denigrerende maatregel f 
ndse uitgezonderd. --- 0 

' 



B. 'J "" 
D.A./1-067/Y. 811. -~ q' I~' I 

Ref.: 
I 

/C• ;-~ A ~-I 

0w nota's nr 97260/CBS/635 van E-l-1951 
en nr ~3796/CBS/577 van 22- XI-1950 . 

• f • \ J~ h /'#-4 .... •• ~7w·- (Ill< 
(Jr,• ' • 7 

/ 

Als gevo1g aun Uw voorme1de nota's dee1 ik 
u uede dat a1 de door U vernoemde personen ons onbe
kend zij:n. 

De 22 J anuari 1951. 
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A an c.Iv I 
Van KB 

d51 
Co. 101956 

Az Jo ~;, J 
Betr . Honfi. legatie 

In antwoord op Uw nota d.d. 5-2-1951 delen wij U mede, 
dat de twee berichten waarover U in punt 1 van Uw nota spreekt 
uit dezelfde bron zijn. 
Inderdaad ligt er een zekere tegenspraak in deze informaties, 
maar tenslotte kan in het land der blj_nden een-oog ll::oning 
zijn. Het staat in ieder geval vast, dat SZILAGYI (PZILAGYI 
was een tikfout) de code behandelt en een soort functie in
neemt als vroeger BARDOS . 

Ten aanzien van de punten 2, 3 en 4 zul len wij trachDen 
U nader in te lichten • 

1h-z.. 
J 

KB, 10 Febr. 1951 



Aan: CLR 
Van: K.B. 
Bij: CO 101956 

4 Betr. : Hongaarse Legatie 

• 

Wij hebben geen nadere inlichtingen kunnen krijgen 
over punten 2 en 3, ook niet over punt 4, maar het lijkt zeer 
waarschijnlijk, dat inderdaad RU:EJF bedoeld wordt. 

5 April 1951 

ILB • 
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. 0 T A bi j_ CO 10195,q 

Betr.: Hongaarae Legat1e 

Naar aanleiding van Uw rapport No. 1359 d.d. 
24 Januari 1951 merk ik het volgende op: 

1. Met de door U genoemde !ZILAGYI wordt vermoedelijk 
bedoeld Sandor ~ZILAGYI, attache, Ned. dipl. iden
t1te1tsbewijs A 0755. 
D.d. 19.1.51 ber;chtte U omtrent de laatste, dat hij 
op do llongaarse Legatie de belangr.ijkate man is voor 
interne zaken en dat hij de code behandelt. 
Dit klopt niet erg met het laatate bericht, \Voaarin u 
meldt, dat h1j niet erg intelligent is en slecht Hon
gaars schrijft. Komen deze berichten uit dezelfde 
bron? 
Aannemend, dat :i.nderdaad SZILAGYI in beide berichten 
bedoeld wordt, zou ik gaarne een "waardering" van de
ze berichten van U ontvangen. 

2. ILL~S. Kunt U opgeven, welk vervolgverhaal door ILLES 
in llbe Waarheidn is geplaatst? Ik zou het gaarne le
zen en er dan z•jn P.D. mede completeren. List het op 
economiscn terrein? (ILLES 1o handelsatteche). 

3. ilt U moeite doen de naam en, zo mogelijk, het adres 
van de nieuwe Hollahdse werkster te weten te komen? 

4. Julika TURR o Wordt hiermede bedoeld Jolan RUFF (meia
jeanaam noFF·~, gehuwd (geweest?) met Kalman RUFF), 

:rt De naam TURR komt bij ons nie"t voor. De leeftijd en ~ 
geboren 28.1.1931 te Tokod? 

Uw vermelding ngesche.,den vrouw" kloppen echter • 

5 .Februar.1 1951 
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Rapport van KB 
aan C IV 

No: 1359 
Betr: Hongaarse Legatie 

-· 
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.1/. t r;. t!f· ~ t I ~Pj t ~- tJ'f. y.; . 

~ILAGYI zou niet erg intelligent zijn. Zijn Hon
gaars schrijft hij niet vlekke1oos. 

Hij zou uit eigen beweging niet over po1itiek 
spreken en zich niet uit zijn tent 1aten 1okken. De verstand.

;/.. houding met Mevr. FR...clliK (vroeger Mevr. TARNOK) zou "schijn
baar" te wensen over1aten. 

~ ASZTALOS zou vrij vee1 moei1ijlcheden hebben op de 
1egatie. Hij is eigen1ijk schoenmaker en het werk van bode 
1igt hem niet. 

Mevrouw mLljf.K is bijzonder onaangenaam tegen hem. 
ASZTALOS wil in Ju1i met v er1of naar Hongarije gaan 

en zal dan op het Min. van B. Z. gaan klagen en speciaal 
rt1evr. FRA.NK zwart maken . Hij hoopt dat men hem in Hongarije 
za1 1aten b1ijven. 

CSATORDAY zou op de 1egatie zeer gezien zijn. 
Het 1ijkt we1 of het contact met de b~itenwere1d 

minder intensief is dan in de tij d van B(jL(jNTI. · 
Indonesie b1ijft in het midde1punt van de be1ang-

ll 
s~e11i~g. Aan het gezantschap komt post van het Hoge Com-

~'' lill.ssarJ.aat. 
~ Verder voorziet men de CPN nog s~eed~ van~lms~ 

E~Tmf"ll-ee:ft" als vervolgverhaal J.n 
de Waarheid gestaan. 

ILLES is een echte Moskou-communist , die er voora1 
op uit is om oude toestanden te hekelen. 

0 CSATORDAY wil.hier de Hongaarse cultuur propageren. 
~ ~ Zou Thomas MAGYAR willen polsen of deze 1ezingen 

wil houden over moderne Hongaarse muziek, waartoe de 1ega
tie gramofoonp1aten beschikbaar zal stellen. 

Op de legatie zou thans een Ho11andse werkster 
aangenomen zijn. 

Voorts werd genoemd als medewerkster aan het ge-
_-e zantschap zekere Julika TURR, een gescheiden vrouw, 19 jaar. 

KB, 24 Januari 1951 
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RAPPORT vam YJ3 
voor c. rv 

fF&'. 3 2.2.. I 

"f·L3,3 

Nr . : 1353 
! 2 3 J . 1951 

Betr.: Hongaarse legatie. Af 11?7 o 2 3 

De beJangrijkste man op de Honeaarse legatie 
voor interne zaken zou thans SZILA'l_YI zi jn. 

Rij is kennelijk ver'€rouwensman en krijgt 
gechiffreerde telegramrnen , die alleen voor hem leesba.ar 
zijn . 

Voor externe zaken ?.OU CSATORDAY de be-
langrijkste ftguur ZlJn. ---
De geza.nt krijgt van SIVIRSKY les in Nederlands • 

KB , 1 9 J c...u . 1 9 51 
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RA? 0 0RT {1'1-(,;7 ! ;,\{ I -9 JAN. 1951 
Van: KA- R.A. 
Aan: Hoofd c (C4) -D/ 
No. D 123. v~--~+t" .. 
0 .~..J u~ .'ERP : De Hongaarse Lee;ati~-!eden Hao.~. ......::..-----' 
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4) 

~ . · ;: 
In antwoord op C4 's nota olj CO . 93796 dd. 4-10-50 en 
zijn ongenummerd rapport bij CO. 93796 dd . 17-ll-50, 
c'l.eel t Z.7ARTJAN ons me de , dat gcen der da.arin genoemde 
personen bij zijn dienst bekend is. 
De Honga;""rse Legatie voor Denemarken en Zweden is te 
Stockholm gevestigd. 
In Kopenhagen woont slechts de Hongaarse Handelsattach~ 
Mevr . Vilma Karolyne HAY, geb . 12-12-1 904 . 

Ui t Stockholm ontving ZI•/ARTJAN de volgende inlichtingen: 

De door C4 genoemde personen, die aan de Hongaarse 
Legatie te den Haag verbonden zijn, zijn niet bekend 
bij MIDINETTE's dier..st. In Zweden is evenmin iets bekend 
over een o~gewone uitbreiding van het personeel bij de 
Hongaarse Legatie te Stockholm. Het a .ntal der daaraan 
verbonden personen bedraagt momenteel 14, nml.: 

KATONA, Jean(Janos}, Zaakgelastigde sedert 8-3-1950 
KUCZKA, Ida Michel(Mihaly), Attach~ 
S~iDOR, Istvan, geb . 24-10-1904, Hande1sattach~ 
MARGITTA, Imre(Emeric), geb. 13-5-1926, Attch~, op 

22- 11-1949 aangeste1d 
USAROVITS, Gize1la, geb. 12- 10-1916, Kanse1ier, op 

23-4- 1949 in dienst gekomen 
WAGY , Iren, geb. 23-5-1930, klerk bij de kanselarij , 

in dienst g ekomen op 21-5- 1949 
BELNIAK, Janos , geb . 23-3-1919, Ambtenaar, in dienst~kom 

men op 26- 4-1949 
FOLDES, Martha , geb. 12-11 - 1922 , Assistent van de Handels 

At{che 
JUHASZ, Mihaly, geb. 7- 12-1915, bediende , sedert 7- 9-49 

in dienst 
SOMLAI, Erzsebet, in dienst sedert 10- 10- 50, v1gs . 

opgave Attach~ 
SUNDQUIST, Maud, Zweedse, op 15-7-49 in dienst gekomen 
NAGY, Sandor, chauffeur, op 30- 1-1950 in dienst gekomen . 
ENGLXUND, Erik, Zweed, geb. 20-2-1895, waarschijn1ijk 

op 8-3-1947 in dienst ~komen. 

Daarbij komen dan nog de keukenmeid Gize1la MEISNER , 
geb . 10-8-1893, die bij de Zaakge1astigde KATONA werk
zaam is, ~evr. Stephanie SANDOR en Mevr . Ilnna JUHASZ . 

Sinds de Gezant Gyu1a SCHOPF.LIN, geb. 24-8- 1910 te 
Boedapest, er in het voorjaar van 1949 11 &.1? van door 
ging", is er geen nieuwe Gezant benoemd . SCHOPFLIN 
houdt zich in Enge1and op. 

5) In een Deense courant dd. 6- 12-50 kwam het vo1gende 
bericht voor : 

"De Hongaarse Regering dee1de gisteren officiee1 mede, 
"dat zij voornemens is in een aantal steden nieuwe 
"1egaties te openen, nml . in Teheran, Karachi, Ulan Bator 



- 2- Hong. Legatie te den Haag . 

"Batori in Mongo1H~, en in Kopenhagen." 

6) Te:t' ze1fder t_;_jd hie1d zich de Hongaarse Zaakge1astigde 
voor Zweden en Denemarken, Jean KATONA, in Kopenhagen 
op - moge1ijk om in opdracht van zijn Regering een 
ze1fstandige Hongaarse Legatie in Denemarken voor te 
bereiden. Op het Deense Ministerie van Buiten1andse 
Zaken is echter nog niets bekend over de vestiging 
van een ze1fstandige Hongaarse Legatie te Kopenhagen. 

8 -1-51, B 
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RAPPORT van KB 
voor C VIII 

Nr. : 1327 

Betr.: "amnestie" voor Hongaren , die naar 
Hongarije terugkeren. 

-- 6 JAN. 1951 
- ---

AC loo6o't I 

Wij vern2.ID.en, dat de "amnestie" voor 
Hongaren in het buitenland die naar hun land 
terugkeren , gelden blijft tot 4 October 1951. 

K:B , 4 Jan . 1951 • 
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RAPPOlfll 
Van: KARA 
Aan: Hoofd C 
Ur . : A. 816 m 
ON:JER./ERP: Hongaars "Who' s Who" . 

Uw ongenummerd rapport over de Hongaarse vertegenwoordingen 
hier te lande, in het algemeen aangeduid illet de titel 
"Who's Who" , door ons verzonden op 9 .6 . 1950 onder nr. 
CAH/50/336 wordt door Cl ipper ze~r gewaardeerd. 

5.1.1951 
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HBVD 

RAP PORW I 
Van: KA-R.A. . 
Aan: HBVD(n.a.v. Uw onderhoud met de . ~9s4~~r~ 

Hoofd C(C4) en HKB. \ ---
No. E . 948. Arnt 
ONDER,7 ..;RP : Hongaarse Legatie. _ _ 

./~""·~~ l) In antwoord. op het ongenummerde rapport van 04 dd. 17-11-50 
(ea. 93796), deelt SARDDTE ons mede, dat hij over Andreas 
MOCZI de onderstaande gegevens heeft ontvangen, maar geen 
in1ichtingen heeft verkregen betreffende de andere nieuwe 
personee1sleden van de Hongaarse Legatie: 

3-5-50 Andreas MOCZI, 2de Gezantschapsra.ad, vroeger 
fabrieksa.rbeider te Boedapest en op dit tijdstip 
functionaris Va.J.l u E: A V H. 

18-9-50 A. MOCZI, van beroep 1eer1ooie_ , kwam ongeveer 1924 
voor het eerst van uit Hongarije in Frankrijk. Hij was toen 
communist en po1itiek v1uchteling. Begin 1930 kreeg hij de re 
putatie van er een afwijkende po1itieke opvatting op na te 
houden. In 1936 werd hij uit de partij gezet a1s Trotskyist 
tezamen met 2 andere vooraanstaande Hongaarse c91!f1unist~sche 
emigre's, Peter KISS en Andr~as BAJOMI LAZAR\ ,~~ 
Gedurende de Dui tse bezetting in l!'rankrijk o~seerde 
TOCZI een kleine verzetsgroep, die zijn activiteiten aadv~ng 

met het verstrekken van valse papieren aan Joden. Later sloot 
de g-oep zich aan bij de FTP en a1s gevo1g hiervan werd 
J.i:OCZI in 1946 weer toege1aten a1s lid van de Partij . 
In 1947 keerde MOCZI terug naar Hongarije, waar hij zijn 
vroeger beroep weer opnam. en in ec~ lederfabriek werkte . In 
1948 werd hij opgenomen in het ffiinisterie van Buitenlandse 
Zaken en in April 1949 werd hij a1s 2de Secretaris belast 
met de Consulaire Afdeling bij de Legatie te Parijs ge
plaatst . In Parijs maakte hij sne1 carriere en binnen een 
jaar werd hij 1~te Gezantschapsraad en plaatsvervange~d Gezan 
Velenprthodoxenr ommunisten is het nog steeds een raadsel , 
hoe een vroeger Trotskyist een derge1ijke carriere heeft 
kunnen maken. 
MOCZI is gehuwd met een Hongaarse e~·gree uit Parijs. Zijn 
dochter is momenteel werkzaam als o~ oepster bij de Hongaar
se radio te Boedapest . 
. ~OCZI is dol op vrouwen en alcohol . 2M:.- <YC){.._, ~ 1 0 

2- 1-51, H 

I 
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van: ~A-RA 

~--' 

Or 10.2 .1 951 ~erda n 1 il brief no . 1002~1/1B3/585 
gcschreven,wa rbij hem de inhou1 van de nota van 
C 4 a'ln KA- R'. d . d . 13 . ?.1951 no .1 00251 betreffende 
30~.cv·vi werd me de ;;edeel d. 

19.?.19'51 , v.H. 



!_Q T A bij 00 93184 

Aan: K.n . 
Van: C 4 

No . : 100251 

Botr.: llongaarse Le&at1e 

1 . In Uw No. 1195 dod. 18.9.50 ~eos U op de ~lotse1ing en 
opvalle:nd sterke uitbre~ding van het pel'sonee::t bij de 
Hongaarse Legatie te Brusael. 
Naar aanle~dina daarvan werden via KA/~ informaties irt
gewonnen omtrent de stand van za1cen bi:j de andere llon
gaarse Legat-'~ es .. Van ve.:r.schi llende zi j de werd bericht 
ontvangen, dat niets bijzonders werd opgemel·k·b, terw~ jl 
~pil thans mededeelt, dat ook te Brusael geen u·tbrei-

ne geconstateerd is. Ik meen goea te doen, U dit,ter 
beoordel1ng van Uw bron,onder de aandach~ te brengen. 

2 . Volgens mededel1.ng uit Engelse l)ron js de huidige zaak
gelastigde , MOCZI, vroeger van beroep leerlooier geweest. 
Hoewel hij ± 1929 uit de Communiatische partij is gesto
ten wegens "Trotskyisme" is hij n.a.v. ztjnve.rdienste
lijk verzetswerk tijdens de bezetting in Frankrjjk weer 
in de schoot van de partij opgenomen en in staat gesteld 
tussen 1948 en heden op te klimmen tot zaakgelastigde. 
Er z'jn thana aanw1jzingen, dat h1j zich interesseert 
voor de in de Nederlandse mijnstreek werkende Hongaren. 
Zijn afkomst doet veronderstellen, dat hij met dergelij
ke 11eden uitstekend kan omgaan, zeker beter dan BoLoNYI. 
Alle berichten, die U o~trent MOCZI kunt verzamelen, zul
len welkom zijno 

ilffib 

9 Februari 1951 
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B. 
D.~./1-067/J.784. I 

~c ,,1' ,, ACO/; ~r 
fl ,· ' ~, ·~ . ~ ....... ~ ..c:;:;t.x 
L-V~~· ~, 

Ref.: Uw notas Nr. 93796/CBS/514 van 13.10.50 
en 93796./CBS/577 van 22.XI.50. 

In verband met Uw voormelde nota moet 
ik U laten weten dat de personen, vernoemd 
onder I, ons onbekend zijn. 

Bij de Hongaarse Legatie te Brussel 
werd geen opvallende plotselinge uitbreiding 
van het personeel vastgesteld. 

1fat betreft de reden van het vertrek 
van BOLONY, Gyorgy kan enkel onder voorbehoud 
gemeld worden wat in Hongaarse kringen alhier 
kon vernomen worden. BOLONY was lid van de 
Hongaarse Com~unistische Partij (U.D.P.) en 
zou deel uit3emaakt hebben van de groep RAJK. 
Na de zuivering van die groep zou hij naar 
Budapest geroepen zijn, maar in plaats van 
zich daarheen te begeven zou hij gevlucht 
zijn en zou hij op dit ogenblik in Argentinie 
verblijven. 

Indien U inlichtingen ~ochten toe~omen 
betreffende de reden van het vertrek en het 
lot van BOLONY zou het ons nuttig z~ die te 
vernemen • . 

22.12.1950. 
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... RAPPORT van KB 
voor C. 

Nr . : 1316 

Betr.: artikelen over Hongarije , 
verspreid door Hong . legatie 

Bijl.: vier 

KB , 2 Januari 1951 

Hierbij afschriften van artikelen over 
Hongarije. Deze artikelen zijn bestemd voor de 
Nederlandse pers en worden verspreid door de 
Hongaarse legatie. 

0 
J~ 



massaorganisaties E:tpeclt een amu!lerkolijkl decl v~ het cu 
~elc wer k der vskverenigi~gen zioh binnen de bedrijven ar. De vakve 
enigingan coo:rdineren en helpen eigenlq.jkee cu.lturel:e pbeid de:t be 

van . ~ij ecven programnabpe~jes uit , o~ganiseeen otlrsuosen voor bibl\ · 
tn~ca~ (-esse) en scheppen de voorwaarden voor de vormingvan goad 
O~lture~l werk bin~en debedrijven; hierdoor b~vorderen ' zij de versteJ 
king van de ~oc~alistische~realistfache k~otbescho~Wi~e en kwe~en e~ 
J.>t~blielt met nieuwe .art~stiel:::'e behoeften. · 

~oven~icn vorlenen de vakv.erenigingen medewer.kirtg aan e~ke culture~~ 
beweging, zij geven ook_Helfsta.nd,ifi.program~e's uit en de cultuurauto 
der v~kverenigingenheef.t gedurende de vorige zomer ~e ±eoreatieoarnen 
ner ~erkers bezocht o~ hun ~~ssen~e ontspanning te bieden.tijdens de 
va co.ntl e.· 

Het doel van het cUlturele werk van de Rongears-~ovj~trussische t~tt
echeTYr.d,j i£, ~ t ze de sov:;jct culttlur nader brengt bij de Hongaarse 
kera. en de resu.ltaten d arvan bewust m13;9kt onder brede lngen van ae Ho~
ganrse bev,lkipg. 

Mer bereiking van dit doel organiseer.t de HoneAars-Sovjetruasische 
tsch ppij representatieve tentocnetelling, zg. reizende-tentoonstel

linge • v~ t ntaonste~1~~~ntonen aan het Hongaaxse publiek de bovjet
schilder.kl.lnl?t, de ~ fisQte kunst, de Sovjetpor.s en de 'aatschappij 
geeft met de ~enstelling de foto-collecties mae, aie een belangrijk 
moment qi t het leven van de Sovjetunie in becla br-engen. Zowel de ten
~oonstel.1ingf.>n van beel:de'nde ku.netep, als do r§izertde tenetoonstelli~n 
hebben in de kringen der werlcende bevoJ.ldt.lg een-groot succes en het be
wijst de bela.ngotel: .. ing vsn do !lone arse bevollcing vo.or de Bovjetunie 
ilst Ne""m het op deze tcntoonstetlinJ!;en storm loopt en gewwoonlijka ge
prblonge~rd moeton worden. Behalve de tentoonstellingen geeft de ~aat

Bcha~ ij m~ ~del~jk~ een eilLuetrsvrde medede~ng~nblad uit, waarin d~ I 
b lan11rijk~te venementen van de maand worden vastgelegq. .Deze ''Dcr :pskxa;DJ 
~ntv~gen de bedrijven0 de massaorganir.aties , fie cultuurhuizen enz4 • 

woch nl t slechts op te.ntGOllStellingen en e£bee;J.dingen toon't de Mt~at
sch pnij het leven van de ovje~unie ~aar ~ok met behulp van popmlaire 
brochures, bo,ken enz •• 

I~ 1949 heeft de :Msa-tachappij vo~r hat ccrst ue m~and van de nl;/n-
a·rs-S-ovjetl'u a:tsclH; 'V:t;i.El!l.dache,p georei..niseerd en heJ:haait di.t elk jaar. 

In Qe loop van deze vriendp,ohapemaAnd komen tal van ~?vjet kUnstenaars, 
eel rden ~ Stahenovistett in Honerrije; d~ ls kllnnen d~ brede lagen· 
v n h t publiek bet evel van sovjat k mrrt;ent;~.ere zien, deels 'is het Hon
g Ar~e kuncien ~a mogel~jk o~~ 



bewijc van het goede vJerk van de Honguars-Sovje1;rtt.9sische 
pij is de spronesgewijze stijging van het ledental. 

is de DISz ..!.Bond v9 n 
op de culturele wedstr± 

De geunieerde massaorganisa~ie van de jeugd 
werkende jeugd-; zijn cul~ure1e groepen 'hebben 
van het cmngres in 1950 met 4500 toneel- zang- en 

De jeUffd heeft overvloedig hear deel in alle cultur:~le actiee. 
is -een prijsvrMg uitgeachreven over 11 Bevrijding11 , waarvgor 4000 
gen ~ijn ~ntvangen~ 

De !)emocretische Bond van Honeaarse Vrcn1~en i eeft zich ook actief 
inge~chakeld in de 'lSrbeid v.an de zangT',to.neel.... en marionet1engroey:ert . 
De marionett~n~eweging heeft ~en gr0te viucht geno~en na het be~oek 
van de wereldberre mde -tussische ma.r:tonettenktmatenear Obrascov en zi':in 
geaelscha~. De Democratische Vrouwenbond heeft zes centrale marionetten
ourausnen opgerioht , die gevolgdwerden door een vrouw uit elke provin• 
cie, dfe op fiear beurt weer met behUlp van deze centrale doceriten weer 
een cursus v.an een half 3aar in h~r eigen provincia organisecrden. 
net resulteat: het getal der marionettepgr~epen steeg van 400 op 1000. 

In.. het belang van de stijging Yan het ou.lturele peil zendt de De·riOor
Vrouwenbond tweecultut~a~to's ~eregeld de ~rovincie in te~ekens voor 
21 da~en. ue~e wagen - die speciaal vooT dit doel is gebouwd- neemt 
acteurs, mQsici en een poppenspel uit Boeaapest met zich mee. Zij ge
ven da.ee1.itiks twe~ v.oorstellingen; terwijl in het em dorp ero progrB!:l:ta 
wordt g~ge:<t~n, wo:-dt in e~n ander dorr:~ em filpl gedra id. Boort~lijke 
cultuurautt> s heeft ook het mi~teri.e van Volksopvoedin2'. Ret nieuwst~ 

oultureleinitiatief va11 de Demoor~ Vrouwenbbnlii is de in Augustus. 1950 begonnen 
• en tot 15 0otober d.o.v·~ duende culturele v:redeabeweging; hoogdGog

merken vend e bev,.gging: cu'l tu:rele arbeid vdo:r: de vrede en voar de 
verho0ing van de productte. 

De be~aging wil ook de ini tiatiefvaardigheid van de clllturele grce 
pen bevo:rderen. De vrouwen zu.llen dan zelf zg. ''~sjastoesjka' 6 11 schrij
ven (hekell2edjes met het doel fouten te cox~igeren) over het levan 
van hun eigen bearijf of stad, want deze populaire lie~jes re 'J)'te n 
dAD slechts opvoedende wr9r8e, ale er van plaetselijk beKende pereoon

li jkheden eprake is. DrtaTom zal em hoc;~fdp:r::). js toegekeml wor-den aan 
die groep die de meest geslaa~de tsjasjtoesjka op het leven van de 
pl atselijke bevolking geechrev:en en g op de ~njs van e~ b'ele nd 
v:olkslied zal v.oordragen. De vxo11wen nemen ook deel aan de cuitaur
huisbeweBine; zij oreeniseren het maetschanpeiijke werk voox de 
vex~er€ ontwikkeling hiervan. ~0 heeft men ~n Befet~youa~elu een r 
beip~brigade geeticht, die afwisseiend het sjouwers-werk v.ercio ~ 

Voor de bibliotheek van~entele heeft men planken 
dereen heeft een pot geraniums a~geboden 
r,·; h•T. 11+.1 lQ w~~~ niP\ ~ m ~n' 



• 

in 

~e teak van de culture~e arbeid der bedrijven binnen 
~£zonderlijke bedrijven is de ~pvoedihg met behulp van de progressieve 
in de ee~ste pleats Sovjetrussische- en nieuwe Hongaarse k~st, de onder
steuning ~er op oplossing wechtende economisohe en politieke opgaven met . . 
de middien del' cu.ltuur en (le bsurediging vs.n de oulturele behoeften 'W n 
het werkende volk. Voorts de vulg~ris~tie van de prestat~es der sooiali&
tiaohe l:iteratuur, de organisatie van het gz-oe;pegewijze bezoeken va-n 

sohilderijententoonstellingen, het explorer-en van de. artis'tieke aanleg 
bij arbeider~ en zijn ont~ikkeling, de vo:m;ting vane en kunstcritisohe 

'geest. Tezament de vorming van een nieuw ku.n~tltennend publiek, de sohep-
ping v§n "1ie oociaiistisoh-realist:tsch~ kunstbeschoumng. .. 

In de ~edrijven van Hongari,je werktm in het begin :van 1950 '1200 toneel
olubs, 809 zengv,erenigingen, )81 muziekgezelachappen. 354 danagroepen, 
350 literaire kringen, 10 v±ije academies vo~x oeeldenqe kunsten en ca. 

250 marionettengroepen met 4001 medewerkers . 

\~ij moeten efzonderlijk spreken over de bedrijfsbibliotheken. Ret boek 
is het belengrijks~e wapen van de sooialistische cuLtuur, heeft Gark~ g& 
zegd, en zijn bewering is levende werkelijkheid g6~orderl in de Rongaar
se volkademocratie, die zijn aooialisme opbouwt. In Januari 1950werktm 
bijna 2000 Hongaarse bedrijven. bib'liotheken met teza'lle."l 750.000 delen. 
De leideing der boekerijen berust bij vakbekw~~e en ideologisch ~vormde 
bib~otbecarissen (-essen), docn hun activiteit put zich niet uit in 
bet c0nve~tionele bibliotheektechnisch werk. Ret werk van de bedrijfsbi~ 
liothecaris ~s opyoedingawerk. Het ~erei~t taaJ. en volh~rdend detaiiwerk 
daar de o~drachtenv~~lerlei aard zijn . Hij bemoeit zion met elke le~er 
af?.onderlijk , praat met ijen, leert hun belangstelling~kr~n kennan en 

leidt die, ~0 nodig in goede banen. 

Doch de bdedrij~en verge~en de beeldende kunsten eveftmin. ~chter elka~ 
~erd8n de avondscholen voor kunstnijve~heid geopend, wear de werker~ 
na hun werktijd scbilderen, tekenen, knuteelen, boetseren. In de soho&en 
vook beeldende kunsten doceren voortretfelaj~e kunatenaers en leraren. 

De bedrijfscul~nurgroepen bevredmgen niet al~e culturele behoe!ten 
der werke~s al zijrt er ook toneelspelers, popp,enspelexa, musioi en 
Daarom z9rgen de ~edrijven er ook voor dat ne werkers aan goed~ope 

schoawburg- en opera.a.bonnemez:ten komen. 

In de sooi~a;isti sche sta.at heteft ook de organisatie van m t publiek 
nieuwe vormerr • .De c'lil tur. ele XJropa.ganda is een landsbelang gewpr a en, waar
voor aen specia.Ie ~tiona1e~ondezneming) Entr&ebiijetenkqntoor is opge
tioht. Dit k~ntoor vporziet de wer~ers ~P divetee wijzen van eeoombi
neerde goedkope abonnemen~en. Men tr~oht in 1950 ae reauitaten ~n 1949 ' . 

ar~en .. ter~ l toen al van de 2 rnillioen kaartjes bijna 60% do~ 



de ~ubliekoreenisatie ~n omloop is gebracbt. 

Plattelands- en (lorpE;cu.ltU.ttrtehu.izen. 

De vo~kavijandige koera van voor ae oorlog heeft de werkende qoeren 
van ae dorpen bijne herm.etisch .afe;esloten van a::LJ.et; 'Net cultuur betekent • 
.Ue Hong ~::~rse volksdemocr.atie komt echter O"lk a.e.n de behoeften der do:rps

bewoners te ge~oet . 

Op ~e 20.-ste ~ugust]L~ 1950. de eerat~ v.erjatrdae vsn deEong~aree Grcd 
wet 

1 
he~ft men ~!om i~ den lande nieuwgebot;twoe c:f' geinstalleerde cultuur

tehuiP.en ann de v.erkers vrm de Clo.r:pen :ov:ere;edr~een . De cul tu.u:r+.ehu.iz en
beweg~ng , ?ie z~ph n~ast de ~orpen ook ~ot ~e bedrijven en de steaen 
U!itsttckt. opont ofige~enae nieu.l e pe;rspe:qt·teven voor de voiksontwikkeli~ 

"' 
Jllr3 eev'Olg vAi1: deze bewe&i;rl.g komt veel ~aB.rde:vols van (le volkactiltuu.r 
aan het d e1ichi;, zo9ls tot oq.sver onb~J{Iende t.J;:adt.t i:es:, 1ieiiercn en 
Rpelon. Het doordl·ing-tm va!'l de socifll.:.st:is che cttl tltur iz} het le~ n v~n 
bet volk m.-t.akt }let mn.t-eli jk, d'1t de voJ:l. f1tt'&d:tties met een. nieuwe, F"oci-

e).';i..stische inhoud ve:re.-chijne~ . 

De •ton.c; "ttee rege;ring he~it i..n 195'1 ve.rsohi;._li..nde mi:l tioenen ftr ints 
a~ge~end V~ r d6 bOUW en inrichting V~Ul cuftulr~ehlizen,voor net in 
gang brcngen der ~~rk~ ~~ieden. Volgene ~lan z~l voor bet einue van het 
jru1r t-et a ntql 'er cultU .• .-rt~hlli:zen 4PO bereiken . De Vl€.tk-ers bevorderen 
met meatschf.l.npel.ijk~ o,rbe"0., net honderdtu'Llen von .pl'BnTJ.I)tjes de v-oltooi-
i.ng Vf n iiet nieuw.e "tehu.i~ vhn de cultu~r. J:!t e n v oorbeeJ.d te noe:E n: de 

volkitlgP~ gemr:ent~ jesz.._erce hee.et tns!:itSchE.:ippelijke $\rbe<id ter Wtl~rd-e van 90ooer 
rt»:t fo:c~t "te1·.r.tcht in het be1ang van de opbouw ven het c1.1ltu -trtehu.io. 

In cle cu1.ttlurtehai~en we.rken11 ~'e pl JS.t.celi j)}.e cultuH:rele grm pe'n en 
«e a :teeds toe nememde m~l -tu..rcle ~oep en van de. t):r;oo\.tciti ecO'ny,erR ties,. :tier 
worden ook de voordr.Bclrten gehou(ien v~n d~ bewegir;.g " 'intere.\J.onden 
v n h ~t vr,i je land''. "Het' Y;ri je r~ond11 , hct V:fH~khllid Vlm ile .D£F:>S.Z 

(..., nncli~ke bond van werkenue boercn er> lf1ndarbeiaer3) houdt nl. 
• e wchnters ·n het bel~lf vr.:n de cnl tu.r-ele en TJC\-litieke em~mcip9+.ie der 

'traer en voo:rdrachten., binnen walks bestek bevQegd.e d~ en ten ler- &,:even 
in de op ~- vo~rgrond tredsnfe ~rob!e~en vPn poli+.iPke B~ oco~ofliscbe 
tlard. In de winter van 49/50 heel't r'ne:'l in 'l5000 ge:.m en1;en 6 ?~no ,roordracb 

ten gehouden, wanraan mecr dan i~& 5 mi!liaen menaen nebhen d€sleeno~ 
De voordrachtr;n werden stecd£1 gev "led t'l.i"l..!t tleb! t, vtperna !llen met- een 

C\lltuurprdgrooma of projectie eindi/W..e. 

Men brengt o?k 'toneel en oparta dicht(?-1: bl.j het volk. De '1Eo1lende 
Opera" zoek't ae dorpel), op i.n zi jn.. ~1)ec:l.®l v.om:- dit do.el gef br:Lc:eerde 
fl~D!Dr~<~egJ;ijt\l.:i.: ~en en ds ons tE-)~f e),.i jke ki~ n'kon v un fie Bryris CeO. ~t."lO:V 
en Zauberfloteweerk~ingen, WJ.1rn: men v:r:oe,e.er. misao):tae.-1 ntat ee.J:l-s van 

"o pera-'1 got}. ::~o !id he eft • 



Te~· zelfder t~jd word~ de ene dorpsbiQRcoop na ae andere geopend. On
der auapicien van het vijfja~enplan wo~dt in elke gemeente boven 1000~ 
z!elen voorts in centra v.an Eehuohten een bioscoop geo~end . Neder zet
tinr,en ~et een geri~er ~antal zielen krijgen perfgemeent~een zg. 
aistrietsbioscoop. pe 20 . tgustua jl. heeft men de 100,-ste dorpebios
ooop geopena , terwijl nog in 1950 6Q6 g~meenten am~lfi~rnprojectieap~a
raten ):cr.ij~en • • !et het bioaooo])net groeide ook de cultu.rele behoefte 
van h.et dorp . !n Atl.eU..'ltu.~ 19t4B warcm 767 . 0Qf'l' pl~ti;el,ndswerkera ..in d:e 
o;._0SCiJ0!) 1 dit aantat g,roeide ~n t~fiS.rt 19.50 1:0~ 1 . J')'1 , 0fJQ . 
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De belqngrj j ste fif-U,ur o"> .het ·eza lt cha is en. "'iS de 
·ezant ~elf~. BOLO~-, 6R jaqr oud, vroecrer ~ournalist, die 

tuscoen 1919 en 1945 ~"1 e> 'R~rs •tocr.rl.P. en d~a"' tv:e"' b--~1cen he 
eschreven. z~ jr "?este vr · "'nd u s trr f . KARO::i:J '::1. 7i ~n 

vrouw ~~ ~ecretaresse ~ewePst v·p An8.tole FRA~CE. In 1945 
keer1P"1 . !'. i ; YJ.aar BOEK.ARESm t rug. Naar B. vnorzi tter v·~n het 
Honga.,-.·~~ ~ode Kruis ·verd. 
2() Avn-t! ~: .. ,"' 19.1.~ kwam loi i in NE'I)ERLA"fl) aan al.s eza!lt. Hi.~ · s 

een 1 :0 ·.-r:n do coTflmnni.st.;scl,e nartii. m,.,~r wel vanuit c.u. 
sta..Yldr, ;f-7 be1;rou·.vbaar. :n -TuJ · ·in h.; j voor vacPntie terug 
naar H :.:r: ?I~TE . map-r oes b · ·ven en nu we-rkt h-i j o u het 

.; nis, ·r.- ~:P va:> Bui ten, "l."l.dse Zaken. 
T_q~ 1:yi Csatorday is zaakn'e 1 <>stigde . 2 <, jaar oud, was 

vroe r;re·.!> •• ci,.be.; 1er in een zeerf!:lbriek i l1 KOBANYA. Hi; is commu
nist, naqr niet bizonder aev· qr " ik. 
PellP.r ~6s~16 iR ~andelsattach~ . Nas vroeger handelsagent in 
BTT•)A.J:SST . .ls een betrouwbare coJ111llunist . 
G-eza Bar1os, was codist . Is reeds naar BONGARIJE teruggekeerd . 
Hij woonde ee!l 20ta.l jaren in PARIJS . Gaf les aan Franse com
munisti~cne school in do jaren 191q-1g39 , Is een cow~unist 
wa:1rsc!lijnli.jlc uit (l~ Bela KTJJ\l- periode , wiens wet>keli.jke naaM 
ni.et bekend is . Hij zou cret·rv uwd zijn ro et een russische vrouw , 
·lie ook in "ARI-TS gewf>-rl\:t he eft . 

evrouw FR.AI\TK tot Ju1 i 1950 aoheten roevrouw T.ARNOK- sorrr [ 
was v1·oeger arbeidster i"l de kouse'1.f''lbr; ek(ver:noedel:i ~ Vin) 
in flAA~RLB ~ . Kee.,.,de in 1942 ra r HO'NGAR-.JE terug. Werlrte tot 
'ebru,.,ri 1949 bij het lV.inisteri.e vall "R'l tenlandse Zaken in 

'3J1) ESm . -'-''lter werd '7 • .; v r 1 a· tst nan"' tet FonP.:R."l.rse ~;e
-?,a!ltsc•lat' in rVE"lEN . 20 Aueu~tuf1 194g hn.u'l -zi..; i. n den HA"G. 
Zi~ voer1; de -.;:ongaarse commun~stischt=-! ro a:· ~da i.n "fEUFRT.tANU . 
ol'lde,.llou ~t het con1;act ede't'l fl.r.dse corn.mu.nist:i sc~e T\r-1"' -

... i i en b.eeft vele vr~ f! i.i n"'er> · '11 e ede"~"lq_nr1Re ~~r"''"le"1.be"te
rri"l • Zi ~ was oak s~TD.e·'1 raet 1'-!fl.erlal'lr'i.Se commun; s t; sche vrouwe 
i. n SCFOO"ffiOVE"{. gaf lt?veDsm · ddelennakke:>1;ten e"l ,..,..eld VOC'"" de 
solrl~te-n in SCHonNiJ.QVt>·-r . 7.ij bezocht oo k '!let rrevroun B61 oni. 
in R'~'I'T8'<TI et1 f .. ·sT'~<'RDA de haven''l.rbej ders en maakte '11"0 a 
garda onder hen en ve 1 te hen o; ~een Aneri~<> se wal'ens ~i.t 
te 1aden. evro,l.W 1i''8AW.< fl. wP 1{t b@hoorli · c N"'dP,l<>nds P.n is 
vol ~"ns Ol1'7e bron on li;t OI"E'l1bli.lr de n·e-rv~rli~l{st<> fiyuu,. v · n 
h.et ,....e?:an~schap. Bala"'"' ~1, Ho11.g·=u'l.rP ;op··,,qlir-+. i.n 11J~i)'SRTJ!J\TT) , 

YoorzitteJ' van de :su · tenl,...ndse )e-r~verenigil'l.cr in N'l<')•'QTA_Tiff) , 

- :?-
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•as eP.n 

Re1·:.'1. ... ; ; ~.or is YJ.et vo ""'11 
')e 

!:. dE' 
eza"l .~r~~ de o 

de T,., : :~ 'cc., e ; 
-:~; - ee'1 :r>dn 1.e~ · C1"' e 

f' c:h" :"_:-:r'l ~r.) 1 er . w~ 1; 

'JP-t7e :"-·:!" to Nf'S .oer> 7ek re 
·c1v~·~~b~~eu ?6-?-1g26 te 

Het -;co :.--. .: o~k~l i~k 1 d8.t 1e"e ";·1a 
~""'t'On.', t- ·:rl"'!Hi eisje toeva~trot·wd 
~ or ie~~nn als SO~~T~O. die 00 1 

·e~ni."' 0 

w.or1 e ..., ; P t v.or~.; ch t Jr:>r 1 
re:"e d f'l"'' het -"'ezant"'C,..."'P 

waiT'. 
De r..,~oneqic"'~.O st de ten kr nen "G~ecel~ on hAt Ror>ga•rcp 

f'ery,ant.schar·( nooit ou de r\lRSj cb.o).Ambasp·:.de): 8.ls ?:ij er la-
rP.n wcrd 1 e 'nss·c:ocY.e hqc<·qdP ':lP""Pb.ol•l en dan kwam f'r ie-
rr.·-.,d v "1. de Russen, waarb' :i mevroJ.lW li'U\NK' als tolk O'Ptre.d. 

Fit r'lP. ees-orelc'ken ou het ~'7.a:ntschan bleek, dat 1e secre
tari s v11.n het Russiscl1e gezantscha TCHIKIRISSOV, die vroerTe-r 
ook in ~ ~-SHINGTON en NEW YORK. eewee'1 t; •1a ·, "le; be la'!'lgrij:..:ste 
.an 1-:..~. -~ ~ "'a'l i 'Yl e8 1'"' 1" en erklaard voor de oorlog ook 

.; n ml)"~<'"R· A w geweest t~'> zi jn er. ~ reekt "'ee"' ,gcec :-Eder1 ~~as. 
ev~ouw F- AI""": treed-£"~ na~r b· "- E>~ on e,.., schi ~nt o_ rio 

h .. ,,; d~d n.g"'l'l ue1 te "'~i t<=>re..... .l'1 .,.. ., v ~ - ~ "'a-r "'as '71.., 

l"':=J."l.~ Ir-scEI ~et;'.l"'"1 r P. t een .:!:. 40-j'lY'-; ge --OI\:';3."'rc-e C0!"1"1'1U"1" cot 
"R PK- fe:beten, d-ie-;.,.., "T7D 'QT. "fl) 1('! e~"'')'Yl i~(':r s:p"~n ro p-p"--r-::._ 

e ~co. Zee~· e't'·,..,v~ordiE .;s, -t E> "'"" .;n ""''Q-Tos~ 
10 ... se".;rc- ·,..., eer r"tol nvnrle-ed

1 
-PrT' ., 

~t R N~S. ~~t SC:bi~nt P"1~ ~ 0. 
""'n w.r ..., rrp l PV" ,.r~ "- h"! b b £>"' , P 

t r 1'- nt:>-r'le. 
E~~ ~udero e~:~ole, 11~ l ~t 

't>c1 "crt: 
"Re"' ::rederlanC.f' me;:::- .je ; • 'l' • Ct'T v-r...,eg 

ecn b(>r/Qek qa"~'> l~..,OY'- ('1,,00''1 ! 0f> T orc;~a.r, 

"tudpn~~ had. BA ~ns notneY'dP vra"P e 
'"l n"lv rs .,...,dig o-, ·r bi" t>P -1, ll"'IPn, 'J t; 

pen visuw a~n V"0r 
"'~ i "' -i r T-T1"'f'!"TT 
het e"sjP. \V3."" 

h"l.~r vp~lo,fde 
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RAPPORT VAN KB 
Voor C IV 
No. : 130'7 (PA) 
Betr.: Hongaarse legatie 

De nieuwe charge d'affaires op de Hongaarse legatie, 
MOOZI, zou vroeger glazenwasser zijn geweest en zou fel communist 
zijn. Hij heeft de kamers van BOLONYI betrokken en heeft zijn 
werkkamer op de eerste verdieping van de legatie. 
CSATORDAY is zijn plaatsvervanger. 

~ GARAMI doet de administratis, heeft zijn kamer be-
neden, zit dus niet zoals B.ARDOS in de "pant serkamer". (Volgens 
een laatste bericht zou GARAMI thans echter naar Hongarije zijn 
teruggekeerd en niet meer in Nederland terugverwacht worden). 

/ 1 Christa SANDERS kookt en zorgt voor de kamers van 
het echtpaar MOCZI, maar mag niet in de werkkamers komen. Daarvoor 
zorgen de nieuwe portier ASZTALOS en diens vrouw. 

KB, 2o December 1950. 1/k,· 
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RAPPORT {b .\~ 
Van : KARA. }; ·: \j 
Aan: ·r-:>ofd c _ 6.)· 
Nr.: E. 905 ~ 
ONDER.7SrtP : !!Jierenc KOP.PANY I 

Sardine me1dt ons, da t Z1Jn diens t er net in geslaagd 
is, de vo1gende, he1aa s niet zeer vergaande in1ichtingen 
omtrent bovengenoemde machtig te wo:r·den: 

"In een rapport, gedateerd 15.5.195o wordt KOPPANY 
bes chreven a1s attache van de Hongaarse Legatie ve Wenen 
en houder van he t (Hongaars e) Dip1omatieke Paspport nr. 
959/50 , uit~egeven op 30 . 1.1950. Hij kwam op 21.4.1950 
Oostenrijk binnen". 

19.12.1950 
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RAPPO~T 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd 0(04) 
No. F. 238. 

~ ONDE~Y"E~P: ;.;.;M=O..;;..OZ~I:;;....r...., ..;;I'tl=..:· a~g;z.;;d=a 
' ' 

hi'\ 

I . 

'1 

In antwoord op Uw nota No. 00.93796 dd. 
ons mede, dat van al de door U genoemde 
slechts bekend is: 

4-10- 1950, deelt EX?RESSE 
personen bij zijn dienst 

1) Magda MOOZI, ~ de dochter e van Andre MOOZI, ex-gezant
achapsraad aan de Hongaarse Legatie te Parijs, die hekend 
staat ala een actieee communist. 

2) Men heeft geen uithreiding kunnen oonstateren van het per
soneel der Hongaarse Legatie te Parijs. 

20-12-50, H 



1. 
tiO,l.32L- t 50. 

Betreft A. J..Lcli e 1 andere 
Honsaars~ &Dn ,0le6enheden. 

~wEschrijven No.96522, d. d.l6.11.1950. 
J H E I f:l. . J I ., v{. 

T. a. v. Hr. Gerbrands. 
.) , ,/ • •,1 
~-·· : ") ..;._. ,, . ----r 

• 

• 

t. • I . I . : l. ' • 

In antwoord op bovenvermeld schrijve.1 w1rdt het volgende 
bericnt: 

.t!ndras I.t CLZI, tre._, dt sinds plm. 3 weken op al s zaak.z;e l astig
ae aan de HOn~oarse Legatie te Den Haag. 
Hij vluchtte bij het optreden van de regering Horthy uit H 
garij e naar Parij s, waar hij het vak van sl ager ui toefende. 
Hij wordt een domme man genoemd, maar is een fel le communist. 
Zijn vrouw mocht niet met hem meereizen naar Den Haag, doch 
moest van Parij s naar fudapest verhuizen. 
De dochter van !VJ.oczi, l~~arfuha , genoemd in ons rapport No. 1 
' 50, d . d.l8 I~ovember 1950 is ook naar fuJ.a_;:>est moeten ver
trekl·en. 
Een reden waarom het 6ezin 1. oczi niet bij elkaar ma.s blijven 
i s niet bekend 3;eworden. Vermoedt wordt echter dat de Hon
gaarse regering lmdras IVJoczi in de hand w il houden en daarom 
zijn vrouw en dochter in .tionJ;arije laat blijven. 

Met betrekking tot v ~rschillende aangele6ecl1eden betreffende 
de Honsaarse ~egatie en hier te lande vertoevende ~ongaren 
werd het vol~ende veinomen: 

De chauffeur van de vorige gezant BOloey , de Hollal'lde r BJ.ch
ner is coi!liiluni st . Hi.) he eft wevrouw BOlony bij haar verf rek 

"'i:i'it 1~e.ierland n&ar fudapest met een nieuwe au to weggebracht. 
De auto is niet mee teru~gekomen. Zij namen naar ~on~arije 
veel levensmiddelen mede, o. a . enige honderden e ieren en een 
hoev eelhei d koffie. R 

~~ Gezantschapsecretaris Garomi is de opvolger van Bardos. Hi 
i .:'f -t:;;.bont Daendelstraat 40 te Den Haao• Garomi is lid van de 

< gaarse uene~me dienst. rtij J•cert onder z iJn !:>e:ru sting het 
code-boek met behulp waarvan hij de codetelegraiDJ._en verzendt. 
Hij 'is een domme man , die alleen Hongaars spreekt. 

"\ ()p de naudel safdeling van het Gezan tschap zijn .verkzaam: 
0 "'- f -..Laszlo HELlER, chef .k\andelsafdeling, wonende Dui'lweg 37 of 

~~~ . 39 te Den Haa_s. In te6e11stelling tot zijp. vrouw wordt hij 
j?.~-~.v niet gevaarli jk geacht. 

Hij heeft in Den Haag een i ante wonen, die de Amerikaanse 
tionaliteit heeft en fel anti-cdmmunistisch is. Hij b:zoekt 
haar nog weleens en men vermoedt dat zij v eel i nvloed op Hel 
ler lleeft. 

£ ,\( I Sinds October 1950 is bij de Handelsafdeling werkzaam zekere 
~~-h ILLES, die zich speciaal zal bezmghouden met economische sp 

5· ,)... onnage. 
'f-.. \)tJI"" f Verder juffrouw SEMJEN , die ti jdens de laatsee oorl og diens 

D bode was in Engeland. Is comrnuniste. Zi~ heeft ui tgelaten 
zich hier te lande te zullen bezi.. ghouden met propaganda on-
der de H ongaarse v rou wen. 
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is een COI!llnunist; die van de he:.nde1sd.ele~atie is een .norran:=
./:J '\'- ~ 1 der, 5enaamd Douwe 3-ramsma, die woont op net adres IIS1inge1and

straat 2..4 te Den Haag. Zl.J 1. vrouw, een Hongaarse,. is kokkin op 
het Beza..'1tschap . Beiden worden betrouwbaar geacht en zijn ge 
c olll.L uni sten. 
~~.~.aalde1ijks ontvan~t het ,sezantschap uit hon6arije p1m. f . 1CXXOO 

tJ I (tie 1duizend ~1den), waarvan J,JevroJ.w J:t'rank , (Erszebet SOLTI , 
Jeb. 26. 3 . 1903) de salarissen vm het personee1 betaa1l en waar-

(
•!fil van tevens de kosten van (I.e propaganda worden vo1do.an. Zij ve 
1 

_ zorgt eveneens de verbinda>ngen met de 0ominunistische Partij 
Nederland en treed t bi j c onferenties a1 s to1k op . 
Verder werkt op het ;Se~nts<.hap de 2e sec:retaris Csatorda,y , U 
bekend. 

•.'"" _ SJ.iten de in het rpport 1~0 . 1.32 K- 1 50, d. d .18.11.1950 ~enoemde 
r1 p5l11 "-I personen wordt contact onderhouden metJAl bert B1i.imer, geb. Tan-

11J,.S!.)< t jong Poera Bindjen, 20.4. 1910,(U bekend) , G. Bakker van het 
• r.JtJ· .tfl)(' A. 1f. J . V. (geen personxaiia bekend) , Prof. Wertheim, (Wil1em Frede-

" rik ,·e:rthe im, geb. sY.Petersburg, 16.11.19 07)-was eell speciale re-

tJ 

• 
~ 
- L7 
- lJ 
.....--:t:l 

1atie van B01ony- en verder de bij Uw dienst vo1doende beken
~ de Gerben .Jagenaar, Saul de Groot, Chris Snit en Lodewijk Gil-

4 ). ieron. J. Jterkman vaa ~..o.e Haagse Post was ook bi j het gezant
schap goed bekend. 

:f... Aan de redac tie van ''De Vlam" werd meerma1en propagandamateri
aal ~e z oo.den. 
De red r:ic teur S. :Uavids, 0 samuel Davids, ~eb . Asd. 8 . 2 . 1897) van 
de Jroene Amsterdammer, heeft contact met het gezantschap . Hij 
wordt doar "betrouwbaar" genoemd. 

Zeker e'en maa1 p er ·veek heeft het Hongoarse gezantschap con
tact met de ~ussische Ambassade , waartoe men in verbi nding 
trad met Vetrov ; Afrin vm he t TasS-a-5entschap komt re1;e1matig 
op het Honguarse gezantschap . 

BALAZS P..KL , (Paul Balacz , geb. 11.4·. 1902) is per 1 Noveml:ber 1.1 
offici eel uit de dienst v an he t Hongaarse .}ezantschap ontsl 
Ret waarom is niet bekend geworden • .Balacz , die speciaal 
vriend was met B01ony , wordt V"lor diens opvolger waarschijn1i 
niet ~eschikt geacht . ---
~ het l..iezantsc.lia:p was nalacz een oio.streden figuur; men wist 
niet wat men aan hem .had. Indertijd b. v . vroeg mlony aan Balacz 
enige o.dre.:;::en van betrou·vbare hier te la'1de vertoevende Hong 
ren. Hij ~af toen de na.men door van: 

Y, Korodi Lajos, '.vonende te .Amsterdam , Willemsparkweg 117, 
• ~ 1 Toth Lo.jos , 'Onende te .Amsterdam, Al berdingk Thijmstraat 

Juhasz Lajos , wonende te Aclsterdrun, Nic • . i tsenkade 22, 
~· va."l welke persanen bekend was dat z ij niet homoge~n c::i ...... ,;en met 

de thans heersende re6eringsvorm i n Ho~garije . 
Bij die ~e1e;senneid gat; Balacz aan BOlony op de naam van ~· 

__. f N. H. l~~ul1er, En.gelumerstraat 18 te Lee.twarden, die hij ook aan
oeval . 

Met betrek.:ein6 tot .A. Siv irski , won.ende te Den Haag, Arnhemse
straat 23, genoemd in ons schrijven No . 132c- ' 50, dd.l8.4.1950 
en No. 132b- ' 50, dd. 28. 3 . 1950, wordt gezegd dat hij betrouw
baar is. Hij is :practiserend kath!b1iek. 
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Voor ;at betreft de bijeenkomston van Hongaarse communisten in 
ZlJn ·woning 7>0rdt geze~d , dat di t bijeenkomste'l zijn van de le
den van de Hongaarse le~atie , die bij hem aan huis les in de 
Nederlandse t Aal krijgen.l!ij vertaal t oo': stukken v oor he-c Ge
zantschap . Hij is aosoluJ.t ..:;een communi!::t. 
Die bijeenko:.::;te::l ~1e vel'liets tc maken et de ver~aderingen 
van Hon6aarse conLunisten die in hot cafe " 3osc l~...:st" ·.verden 
J;ehouden. Daar is indertijd geprobcerd voor .Jen Haa,; ee~1 hono 
se Kring op te rich ten. q;, d~ ee.~...:tc 'J~"r~adering uaren plm. 20 
Hon~are"l o.onwezi6 i 1clusie.f het voltalliJ personeel va."l. a.e Le
t:;~tie . De lei1in6 hiervan beru stte bi j do bi j U bekende I . Hor
vath , wonend~~ie 2;el straat 3.3 te Den Baa~. Er zi jn- on6eveer 6 
ver_;ader, ngen ~ehouden, waarbij stee is minder Honz;aren aanwezig 
waren. C1_) de l aatst gehouden ver_,aderin~ was al)£en Horvath aan
wezi6. 1liadien is niets meer t;ehoord over een Honr;dar·se Krin2; 
in Den uasg. 

~~ ~~ Over Dr. Lasslo .SZASZ, .?;eb. 5.1. 1893 , _,enoerr.d in 0:1s schrijven 
''".' .,•" No. B?8'1-'49 , dd.l 2.1. 1950, i., anL"~Joor1 op U'v schrijven No.75520, . {.ct.; d . d . "'0. 12. 1')49 , wordt z;ezegd dat hij ee" 11riend ne-s van lOlCiDJ 

on hem benandelde bij voorl{m .. cnde zlek t;e ..;evallen. Szasz toe::Jt" c 
zi ch -t e vi j.;·:d va.1 het com unisme . 

v v $'/.'Jl vo 
1"1 1'\.. f tieza Fn.ID , _;3b. Sighr:;t , 25.l. l904, Im .._ Rr't\T' , .:;eb. Baro Gradisk,l. 

1~~ ~.,.; }'(j ,3 . 1 ~ ~2~ EJ er er BE¥C(WI:'B, :jeb. '5 ~ "'w .... .., , :'+; 7 . "..8')7, e~ Sandor Ir.: 
tl?_SO . f.u.-AR, geo.£~a;-est, 2 . 5. 1900, (U b~..: .... nd), _ct/:. _c".J. mder

r~ hebbenMt1 ti~ C! "' n 90l"ey ee12 "ferzoek f or:1 .e oot· bi~ TT-.'7 dienst bekende 
,sedaan 1:'1 Gyala GAAL, gel!D,. te Szaparfalie te doen verdwijnen, omdat zij 

·~ deze man als zeer ~evaaiiijk beschouwden . Deze vier heren woD
den aan het Gezant~>e·.ha'J al s com,-.,uni sten be schouwd. 

• 

Jeza F .. .-id 'N::ts ~en goe( ~ vrie!ld van .t:lOlony. Al s lid van het Ne
derlands Vredescomite reisde hij naar Hongarije. In gesprekken 
met personeel van het gezantschap ontkende !!'rid communist te 
zijn • 

.BOlo~ was door bemiddeling van .dalacz in contact gekomen met 
Dr. M.Wajda~ van de Rotterdamse Bank .. Bij hun ontmoeting bleek 
O.at B01ony en Wajda elkander vroe~ser in Parijs hadden ontmoet • 

/rtiJb 
De bij U bekende J . VARGA, uit Heerlerheide , zou voor enige tij 
naar Hongarije vertrQkken;voor zijn doorreis door Oostenrijk 
kon hij geen visum veikrijgen. Hoe of hij toen is gereisd, is 
ni e t bekend gew orden. 

)C (De aandacht wordt verder gevestigd op PARDAWI , een liongaarse 
~-~ijnwerker, die speciaal met opdracht~ 'fiifilr .Nederland is ge
-..komen voor de nongaarse Uommunistische Partij. 

Verbindingen worden verder onderhouden met het A. J)I . J . v., post
adres Postjesweg 72 te Amsterdam, (wijk~e ) OUW afdeling AmsteD
dam, .Vest A. 111 . J . v. J en de .l!i. v. <.- . , Vondelstraat 46 te Amsterdam. 
JJeze organisaties ontvangen propaganda- materiaal van het l:ion
gaarse ~ezantschar . 
Vi~ het liezantschap ontvangt Pe6asus te Amsterdam gratis boe
k en ui t .ttongarije. 

De schrijve~ ~heun de VRIES, (U bekend) , ging met ~erstmis 1948 
naar twngarije en ontving hiervoor f . l uOu. =. Hem werd in 1949 
door l:lOlony gevraagd naar de betrouwbaarheid van 2 ingenieurs 

ui t .Limburg die naar .tudapest zouden gaan om een congres v an 
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teehnici bij te wonen. Alleen het feit dat d~ze ingenieurs 
ui t LimburJ, kwamen en Rooms Katholiek waren, was voor de 
Vries reden om te ze~3en dat deze mensen onbetrouwbaar waren 
en kre;.Sen zij geen toesteuuning nua.r Hon,5arije te reizen. 

Tot nat verKrijgen van bove'lst,aande 6e6evens werd contact 
opgenome.a. met ielll.and die op net Hongaarse gezantschap neeft 
~ewerkt en nu noe; over zeer .:;oeu.e infomatiebronnen beschikt. 
Indien di t gewenst wordt kan door Uw dienst di t contact wor
den benut en zal daarvoor dezerzijds een afspraak kunnen 
worden gemaakt. - --------------------------------------------

J~.\~~ P . 3 • 

" / 
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23 No vern ber 1950. "'1 

tfongaarse aunr;elegenheden . 

Betrou-...,baarheid bericht ge ver: 
1 
• .Jaar derirg bericht 

be tromJ baar. 
betrouwbaar. 

-, 

Naar U uit bijgaand orgaan , HUNGARIA, van 10 dezer 
moge blijken , zijn de navolgende drje l eden van de 
Hongaarse Staatsveiligheidsdienst (A,V.O.= ALLAM 
VEDELMI OSZTALY) met diplomatieke passen naar Ne
derland gekomen: 

+- Bela . 
+- Istvan 

Ferenc 

I L L e S , 
K U T A S, 
K 0 P a N Y. 

=================E I N D E======================~w·~------
~ 
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AAN: C.4 

VAN: C. 8 

Betr.: vertaling "Hungaria" 

Ingevolge Uw verzoek volgt hieronder de vertaling 
van het bewuste artikel . in het blad "Hungaria" d.d. 10-
11-1950 . 
"In Den Haag nam een volksdemocratische diplomaat ontslag. 
Onze berichtgever uit Den Haag meldt: 
Een lid van de vo1ksdemocratische handelsdelegatie in Den 
Haag, de secretaresse Mevr. Ference Loringer, heeft haar 
ontslag genomen. 
Ter bevei1iging van de betrouwbare leden en ter controle 
van de onbetrouwbare leden van het Gezantsch~p in Den 
Haag zijn drie AVO (Po1itieke politie)agenten hier ge
arriveerd en natuurlijk op diplomatieke paspoorten . Alle 
drie hebben mooie Hongaarse namen aangenomen: Bela ILLES, 
Istvan KUTAS en ~erenc KOPANY , en ook hun dip1omatieke 
passen staan op deze namen . 

Behalve zij, bewaken ook Neder1andse po1itiemannen 
het Gezantschapsgebouw en ondertussen monteren ijverige 
arbeiders ijzeren hekwerk voor de verschil1ende ramen aan 
de straatkant en tuinkant, om als afweermiddel te dienen 
tegen eventuele hernieuwde aanvallen van de zonder salaris 
op straat gezette portier." 

Dergelijke berichten krijgt de "Hungaria" over het 
algemeen van I.Molnar, wonende te Amsterdam, Roe1of Hart
p1ein 23. L-
c)jl', 30- 12- 1950 . 

\ 

L ~ l'.~avt-~· ~· ~. ~-



R..<>.pport: 
Van: KJ!.--~ 

Aan: Iloofd C 
Uo : ..,1 G70 
Onde:r:rerp: Eone;a3r s e Le ca tie, 

·---' 
23 NOV. 7 ·1 I ACDJ .j'l /. .. : 22 .E. 1950. 

j. t) 

I. N.a. . v. Uv· nota d.d . 4 October j . J . bi,j CO 93184 deel t SardinB ons 
1VJdf', da i:: 

a) ASZTI\LOS, Josef' 
b) rJ..RA. :I, Sandor 
c ) ILL'!:S, Bela 
d) KOPPANY, Ferenc 
o) :lfi.GO, Istvan 
f) SE'[T.T!.::N, Adriem1.e Illonn 

bij zijn dienst onbekend 7jjn. 

2 . R'UTPS, Imre is bekend, In een rapport vnn 12- 4-48 w<'rrlt hij genoemd 
als 2de ::.t . bij de K.P . O.; in een rapport van 8- 3- 49 ,.,ordt hij .:;enoemd 
a.l~ 0 lv . Hoofd van het lOde DopartQrnent var. de A.V.~. bel~st met de 
verzorging ..,.an de Of'ficiele lre.rtothcck en de archieven, '"'aari'1 alle 
poli tieke (en niet criminele) zakon worden op~eborgen; in een derde 
rvrnort v~m 21- 3- 49 tensl?tte vrordt hij c;enoo,.,d als lr,apitei n, ?lv. 
Loofd van het !Ode Departement van de Po l itioke Politie (A . V. H. ) . 

3 . 8ardi ne vraagt O>'lS tenslotte or w0 de "1t?rt.6ons.;egevens van ILLES nog 
eens willen chec ken, i n het bijzonder zijn leeftijd . In Sard'fi1e'ls 
files komt nml . een ILLES voor, rna.r dit is een oude-communist, die 
van l919- IP45 i ::l :lusl and woonde .. 1i,j ka.n identiel zijn e'l.n de door ons 
o.>gegeven ILLES, maar zijn leeftijd lrlopt in het e;ehe('> l ni et. 
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Datum ontvongst bericht: 16 :November ll:950. t.OA;;._..-: -t.r---11 
BetrouvTbt11..1rheid berich tgever: betrouwbc E: r. ~ : --=-r --" 
Wuerderine bericht: betrouwbt ar. b ~: ?~' 
Tevens be r ich t tiezonden ailll: gene. - _ ~.,e; ... 
Medewerkcnde instonties: gene. t•!''-,1 
Ond~ rnomen octie: gene. ~"' 

NOV. ltJOO 

ACD 

Ve1n brtrouwbt re zijde werden onderPtt an de in+ich tingen over 
verschill~nde hier te lande verblijvende of verblevenr }longaren on t -

vangen : {"~~ 

Dr . G.:OOl~ni oud 68 jaar, voorheen jourrutlist , heeft tussen 1919 
en 1945 in lJ~trijs~~rvvoond. In de cmigr~Jtie w~1 s er~wf M:ihali Karolyi 
z ijn be ste vr iend. De\vrouw von :OOl~ni vro s) s :ecr ctorosse van Anatole 
France. 
Beiden keerden in 1945 nuEJr Budapest terug, woar :OOl~ni voorzitter 
werd vun he t Honga urse Rode Kruis . 
Hij werd in 1948 benoemd tot IIong'H rs sezant in Nederland en arri
veerde hier te lande op, 20.8.1948. Hij nas geen lid vcn de Commu
nistische p~rtij, m&ar werd wel een betrouwbaor communist geacht. 
Thans is hij werkzaam op het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 
Budapest • 

., Mevrouw FRANK, {Voor Juli wos hHar na[lffi Mevr. ~rnok-Sol ti), bedocld 
~ wordt Erszebet SJLTI , geb . te Budopest 26. 3 . 1903. 

Tot 1942 verbleef zij reeds in Nederland; nedien keerde zij naar 
Hongorije terug , WC~ar zij tot Februari 1949 werkte uan het Hiniste
rie van BuitenlWldse Ztoken te Budopest. Hiema werd zi j overgeplt:.atst 
nc. ar het Hongam- se Gezan tschrtP te lenen . 
Zij he eft vele vriendinnen in de Nederlnndse VrO'lVIen be""v'eging. 
Met J evr. :OOlOni wo co zi j dikwijls bij de Holhndse havenarbeiders om 
dtlze op te wekken geen .11merikmmse wapens te lossen . 
Voor de in ~choonhoven op-;t sl oten dienstweigerours gaf zij pakketten 
en geld • 
.c~~. ~~-~"'' 1/.e t t ~ /( .x, R-eller L~Slffi" , is handelsattacho bij het Hongt.vrse gezantschap. Was 
vroe~er h£mdcls~:;~gent te Bud<.lpest. Hij is voor hot gezantschap een 
be tro mvbt ar c omraun is t . 

l( l Geza BARDOS W!lS werkzo~Jl , em het gez~mtschup en is nt. ar Hongerije 
teruggekeerd . llij was hier als spion en verzond code- telegrammen 
nuar Hongorije . Hij verbleef 20 juor in Purijs , wHar hij to ls smid 
heeft gewerkt. Zijn vrouw , die evenols hij , comnunist is , heeft in 
Parij s als arbe idster gewer kt. 

)\1 BAL;\ZS PAL , (.t>uul Balacz , geb . Jlitll Hedie , 11.4. 1902) geeft , zodra 
hij bemerl{t dat een in rJed erland verblijvende lto.ggf.lar geen cornnunist 
is , di t d> or ~an het gezan tschttp . 

f-. Een communist is ook d~ Hone;c.ur I . HORVkiH , vwnende te Den HaE<g V. d . 
:>pi( selstre1at 33. Hij vrilde in Den Haug een Hont;c:wrse club ourichten 
doch hud lliermede geen succes. - ' 

,. , Inplaats van Bardos is naor ~en Hoag e;elcomen zekcre GOROHY, een jon
gemon van plm. 23 jaar; wordt niet 7..0 gevuarlijk geacht . 
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Op he gez~tn t schar> v!erkt ook r wr tha l :OCZI of LOSZI , ' Ti er:z ~
vt der diPlotY ~t i s te Pc. r i j s . )e vnd .r is door "'"'liP-ra tio in 
Par.i.,js geko111en , 11af1r hij ~ ls kap)er \'erkte . Co ..,,1.Ulist. 

Cisco PA~riPILOHY,( Francisco Cornolia P~tt ip ilohy , geb : t e 
Hakt.ssHr, 26. 2.1926, \'.·onend.e te Den Huu{" .) een IndonesJ.s ch e 
student e , komt rege1m~, tig ~~n'><hetrTong:fr se t;ezan tsch c.IP c:>m 
geld en boeken voor de hdor t e l ande vertoevende Indone s1sch e 
studm ten. 

In Fe bruori 1950 is de Rus sische ambossude via OOlOni in con-
I t uct gckomen met een EVC- bestullrder, e; en tH.Im~ B~kker, ( i s n iet 

re i dm t ificeerd kunnen worden) om de cor'lrl1.Ull.StJ.sche vrouvren 
tot d emonstreren op te wekken in d( verschil1ende havens. 
Bokker zo u e en zwar te j ongeman z ijn, die bang was voor de Ruse 
sische ambassade . Zijn voorletter is waarschijnlijk G. r Vaste bezoekers van het gezantschap zijn: 

¥ I Jules de LEEl.J'ifE, vJonende te Den Huog , 
Wolff , reoacteur van De Ta (J rheid, ( bedoeld kunnen worden Jacob 

x Ho1ff , geb. B1oemendaal 1.9.1923 en Johan Fred erik Joop Wolff , 
geb. Velsen 14. 3.1927. } 
Schoonenberg , (Antonius Dionysius Schoonenberg , geb. Amsterdam 
24 . 8 . 1910) en 

~ Boruch , (Siegfried Ba ruch, geb . GOttingen, 17. 2. 1905.) 

Door Balacz zijij aan de Gezant voorgesteld : 
Een juffrouvr van de RIO-film te Amsterdom, die films voor Ba
lacz verzorgde en Sr.ndberg vm he t Stede1ijk buseum te Amster-

...c..a dam. ( ,/illem Jacob Henri Berend Sandberg, geb . te .Amersfoort , 
24. 10.1892. ) 

.< Theunis Uilke de VRIES , geb . Dontumadeel , 26.4.1907 , was een L_ goed vriend van de vorige gezan t :OOlOni. 

'f._. l TCHJXIRISSOV, 2e secretoris oun het Russische gezantschap 
komt veel bij het Honguarse gezuntschap . Hij heeft ook gewerkt 
in New York en l.fashington . Voor de oor1og zou hij ook reeds 
in Nederland geweest zijn. Spreekt goed Nederlands • 

Indonesische studen ten bezoeken , in 'gezelschap vnn een Rus ve
le mtJlen het Hongaarse gez~m tschep. Als tolk treedt op Uevr. 
Frank. 

Op verzoek van d6 Russische ambossude W!IS bij het bezoek v~n 
lievr . BOlOni en Frank allil Schoonhoven ook aanwezig Hevr. VETROV· 
zijxbezocht met deze dames ook de huvenarbeiders in Rotterdam' 
en J.msterdam; de vrou, Jen woren bij die geleg enheid zeer een
voudig gekleed . in afwijking. van enderc gebeurtenissen , wnarbij 
deze vrouwen z1ch graug ops1eren met kostbParhec en. 

Van B~rdos is no& bekend , d&t hij zich ols emigrant bij de IRO 
vervoegde en om adressen vroeg von de I ongaC:Irse emigranten . 
d: mo was echter gevu drschuvrd en gafor ze niet . 
Bardos verbleef ~~r~ens langer dan 6 maanden en v1erd dan ·weer 
overge:pluutst . lllJ l.S getrouwd met een Russische vrouw en zou 
les hebben gegeven aan de l"ranse C0111Plunistische mili taire 
school.Hij is we. arschijnlijk een corrJ.Munist uit de Bela Kun ne-
riode. • 



l~o. l3::>1~- f 50 . 
·'V'.rltTRu J "3LIJK • 

- 3-

--· • 

• • 

...- I Het overlijden vf:n de Honguurse co·1M.unist BERh.I , c ic in Ne
dc:rlcnd werkz< <n Has op het cebie.d vc..n e~onomische spionnu
ge , in een hotel in Brussel , vJos zo plotseling , dt t men op 
het G(!;zc.m tschLp denkt twn ccn g~melchdie;<:> dood. r ien vond het 
geVlll zoer onaangenr1orn. 

In het voorjuur van 1950 vervoegdc zich aan het Hongaarse 
Gezuntschop een Nederl~ncls meisje , dot ·Herkztlflm wus bij de 
Jl urbeurs te Utrecl!lt . '~ij verzocht een visum voor Ho.Pg£.rije 
o:1 h: ar Hongaarse verloofde te be zoekm . Deze Hongaar zou in 
'Jtr~cht n-.stud~erd hebben. 
B[ rdos · <iS bij het inschri jven van de 0£'1V""l' 13e. te genwoordig. 
Het neisje liet in hter onnozelheid oon Bfrdos bricven von 
hour verloofde lezcn , wtnrin daze zich nogEll critisch over de 
toestonden in IIongarij e ui tliet . 
Onseve~r 14 dagen lu torR kre2g bcdoeld meisj e een brief von 
eem onbekcnde ui t Budnpest , woarLn hEHu medegeo eel d werd , dut 
hflor verl<DOf<;kewas overle(Jen . Ntderhand bleek , dat d i e verloof
dc niet ovcrleden , muar ge arresteerd \'IllS orodt.1t hij verbindin
gen onderhield met het /esten.------ -------------------------

$ P . 3 . 
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Op 11.12.1950 werd aan Clipper brief 
,, Sardine 11 

,. Zwartjan 11 

,, Expresse " 
t, Spil II 

geschreven, waa rin hem de inhoud van 
nr . 97260 werd overgebracht en wa~rin 
naar de betr. personen. 

11.12 .1950 ~) . 

CAH/50/860 
CEH/50/470 
CDD/50/141 
CFH/50/408 
CBS/50/577 
het rapport van C 4 
werd ~e informeerd 



v diJl C 4a 

Ao.n: KA/RA 

~ Van: 0 4a 
J l 

Betr: G Y U L A I, Ka:talin 
11 ~~ 

qr 
In ver~rolg op rapport Nr. 9?260 d. d. 17 1 o

vember 1950 betreffende Personeel Hongaarse Legatie, 
worden onder punt [ sub. b . inlichtingen gevraagd om
trent KATAEIN, Gyulai geboren te Budapest 1919. Uit na
dere gegevens van Buitenl . Zaken blijkt, dat de voor.naam 
en achternaam zijn verwisseld. 

Dit moet.zijn: 

G Y U L A I, Katalin, geboren be Budapest 1919. 

Wilt U bij Uw relatie informeren of iets om ... 
trent bovengenoemde bekend is?. 

8 4a. 23 December 1950. 

Copie aan KB, met verzoek eveneens te infor.meren. 



Nota : 
Van: KA- RA 

Op 9 . 1 . 1951 werden aan Clipner , Sardine , Expresse , 
Spil en Zwartjan respectievelijk brieven no . 
CAH/51/005 , ~EH/51/006 , ~FH/517001 , 97260/JBS/635 
en CDU/51/002 geschreven , n . a .v . het ra1por t van 
~ 4a aan KA- RA d . d . 23 . 12 . 1950 bij CO 97260 , waarbi j 
een fout u i t een vorige brief1betreffende G\~LAI 
Kat alin , hers t eld werd . 

10.1.1 95 1. v. H. 



Aun! Kil- Ril 
Van: C 4 

Betr.: Personeel Hon0aarse LeGatie 

__, 

l. In vervol..:; op mijn nota 93796 d . d . LJ. October 1950 deel ik 
U mede , dat onderstaande personen diplom~tieke- of dienst
visa ~ebben aangevraasd, ter <..t -nvaardin.; van hru1 functie 
bij de Hongaarse Legatie te Den Haag. 

a . MOCZI , .H.ndras , geboren te Nagysalo op 28 .9.95, 
Gezantschapsr~ad en tijdelijk zaakgelas
tigde (opvolger van B~LONYI ), 
vergezeld van zijn echte;enote, Etel F.ABRI, 
geboren te Besenyo op 1.2.98. 
(r.IOCZI) en echtgenote zijn d.d. 8.11. 50 
!p. ITederland aanGekomen). 

b . K1 TALIN ,1/G,_yu_l_a-~ g~boren te Boedapest in 1919 , 
- tiypJ.ste. 

c . RUFF, Jolan, geboren in 1931, functie onbekend . 

K ~ 2 . Thans is bericht ontvan~en , dat Gez~ BARJOd met zijn echt-
genote sedert 1. 11.50 l~ederland definitief heeft verlaten. 
I.IooZr, I.~agda , secretaresse op het Hongaarse Gezantschap se

dert begin Juni 1950, heeft Nederland even
eens sedert 23 . 10.50 verlaten. Zij is een doch
ter van bOVe!l0 '0noemde zaakgelastigde , Andras 
!JiOCZI . 

3. Hilt U bij Uw relaties informeren Ili:.l.ar de antecedenten van 
de hierboven onder 1 genoemde personen? De uitbreiding van 
het personeel van de Hongaarse Legatie wordt, ondanks de 
veevuldige mutaties en het vertrek van r~eds langer hier 
werkende lieden, verontrustend . In Belgie is ook een sterke 
uitbreiding van personeel gesignaleerd . 

Copie aan K. B. met verzoek eveneens 

17 November 1950 

C LJ. 

naar deze nieuwe diplomaten te informeren. 
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W:NISTERIE VAN 
BI IDlb'NL/QlD:JE ZAKEN 

No. : 96522 
Bijl.: gene 

Betr.: Dr BOLONY. 

• VI... 

•s-Gravenhage , 16 November 1950 

GEHEil~ 

In antwoord op Uw schrijven no. l32h-50 dd. 7 November 
1950 b(ltreffende de Honeaerse Gazant Dr BOLeNY, ka~ ik U made
delen, dat de mededelineen van Uw beriohtgever juist zijn. 

Het was mij bekend , dat BOLONY plotseling in Hongarije 
is aohtergebleTen. 

Mevrouw BOLONY is allaen in Nederland terv.ggeweest om 
bagage te halen en heeft verteld, dat het ontslag ~an haar man 
onverwacht Toor hem was .,.e, !aest . Ook deelde zij mede , dat er voor
lopig geen nieuwe gezant in Nederland zou worden ~enoe~d. 

De attache CSATORDAY is tijdelijk als zaakgelastigde 
opgetreden. 

Thana is een visumaanvra.ge ingediend voor de heer 
Andras MOCZI , die als Hongaars zaakgel astigde te Den Haag zal 
optreden. Al hoewel nog geen bericht van aankomst is ontvangen , 
kunnen wij hem toch binnenkort in ons land verwachten. 

Uit Uw bovenaangehaald aohrijvan blijkt , dat Uw bron 
goed gei nfoDmaerd is . Mogelijk zal hij ook van de anteoedenten 
van de heer MOCZI op de hoogte kunnen komen. In dat geval zie i k 
met bel angstelling Uw berichten tegemoat . 

Aan de Hear Hoofdcammissaris 
van Pol!t :te 
te 
.AMSTERDAM. 

HET HOOFD VAN DE DI ENST 
na.mens daze , 

( 
Jhr Mr W. J . Th. Sarraris. 



Verbinding No.l3. 
No. 1'32h-50. 

,,L!i~~ VERTROU\o/ELIJK '~· 
~'I N t'j 

j 

Hongaarse aangeledenheden. 7 November 1950. 
=============== ===================================--- - __ ..:._=-==-=-= 

Datum ontvangst bericht: 24 October 1950 J OP KAART f 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar Am/ _ r·:_ a n • t;m ~-.. 
Waardering ber icht: oncontroleer baar. __,___ _ _ .., 
=====================================----;::~·============:======== 

• 
tJ 

J' I De Hongaarse Gezant Dr. BOLON!, wilde, op aanraden 

van een Nederlands arts , wegens hartzwakte naar 

Zuid-Frankrijk gaan. 

Hij vroeg daartoe toestemming aan zijn Regering, die 

hem verzocht naar Hongarije te komen, daar in dat 

land ook goede badplaatsen en kuuroorden bestonden. 

BOLONI zou hieraan gehoor hebben gegeven en, in 

Hongarije zijnde, van zijn functie ontheven zijn. 

j 1 De huidige zaakgelastigde moet een zekere ~TORDAY 

(deze naam is mogelijk niet juist) zijn. 

===================E I N D E========================= 
~ F3. 



No : 500.- D IENSTGEHETI;I.-

Onderwerp:"Personee1 Hongaarse 
Legaties11

. -

Bij1agen een. 

A AN 

1 November 1950.-

d.sl~ ·' 
- tJ·.j£--........ .....----. O'b. :).(.~.I 

c. ~.q.~~ 
.. ..,1.4- .} J 

·;. 8 fUrl. 1950·· '! 

A·~D/ zrlzlyj 
> 

l-c q~}'7b 

Mede in verband met ··~ /: zeer on-
1angs - aan "Spi1" gericht schrifte1ijk .Z:o:~ om in1ich
tingen aangaande de stand van zaken bij de Hongaarse 1egatie 
te Brusse1, heb Lk de eer U - moge1ijkerwijze gehee1 ten 
overv1oede - hierbijgaand te doen toekomen, een bericht uit 
"De VOLKS:rnMllTn van Dinsdag, 31 October j . l.:r;t betreffende 
bovenverme1d onderwerp, naar de inhoud waarvan ik mij ver-

VAN \7.-

wijzing moge veroor1oven.-



Lid Hongaarse· legatie vluchtte 
uit Den Haag naar ltalie 

Geweigerd 
kcren naaT 

tei·ug te b~~oeken, wei eens uitgelaten op een 
w•Jze, waarult bleek, dat haar commu· 
nistlsche overluiging toch nlet zo erg 

Boedapest diep geworteld was. Ook is bekend, dat 

(Van onze corresponctent) 

DJoJX JL-\AG, 30 Oct. -De Rongaarse 
lllf\' t'uuw ~l. Lorluget·, die sinds Febt•ua· 

J•·i 1!1:1!1 Oi' de handelssectie van de Hon· 
):'am·se legatie alhicl' wet·b.aam is, hecft 

1gec11 s:choot• gcgeven aan bet bevel van 
IHI<Il' t·egel'ing om na;u- Boedai'CSl tet·ug 
lc kcnm. i\leJJ neemt aan, dat zij zich 
)lCt' ,-liegtnig naar ltalie beeft begeven. 
ltt'eds op bet af»cheidsdlner, dat de zaak. 
geln~ot1gde C?.atorday eind l'Orl_tre week 
h! hare•· c•·e bad aangericbl, hceft zij 

1 HI'::Otek Iaten gaan. 
Mevl'ouw Lot·inger werd aanvankelijk 

beschouwd als een zee~· betrouwbaar 
partijlid. Niettemin heeft zij zich in Am· 
steJ·dan?se cafe'~. welke zij gewoon was te 

zi.J zich ernstig gepasseet·d heeit gevoeld, 
toen de vorlge Tlandelsraad M. G. BrOdy 
op 13 Novembet· van het vorlg ~aar aftrad 
en niet ziJ, doch een ander in dtens plaats 
wet·d aangesteld. 

De tegenwoordlge handelsraad Heller 
deelde mede. dat mevrouw Lot·inger in· 
det·daad naar Boedapest is tet·uggeroe· 
pen. Hct zou hler nlets dan een normale 
mutatie betr·effen. J:;t· hecft steeds een 
vl'iendschappelljke \'er:;tandhouding be· 
staan tussen hem, het o\·erige per::.oneel 
en mevrouw Lot·inget· Waar deze echter, 
alvorens naar Boedape:;t te gaan, bet ver· 
lof doorbrengt, dat zij nog te goed had, 
is op de hand~tlbscctic niet beliend. 

Het legatlepcrooneel in Den Haag Is '\ 
pas nog van drie tot zeven personen uit· 
~ebreld, een vet·schljnsel dat zich ook 1 
•n Brussel voordoet, waar al vijftlen per· 

- ----------------lsonen werkzaam zJjn. Voor al dcze men· 
sen is practisch geen wet·k. Opvallend J 
is echtet·, dat ooli de andere kleinere 
Oosteuropese staten hun diplomatiekeJ 
afvaardlglngen in de Westeuropese 
hoofdsteden steeds meet· uitbreiden. 

"D e V 0 L K S K R A N T" 

te .Amsterdam, 
van Dinsdag, 31 October 1950.-



Verbindin : o . l~ 

Doss . l3/4 9/40 
2:J ctober ~9J0 . 

Onder \, ~rp : 7 rni clin5 van een h outen bordje aan hut Hongaa!'se 

Datum ontvc est bvricht :--- ( 
'3etr oU\. baurheic. b richt gever: betl'Om.baar ~ · 

3
,;_

2: 1
._ 7t.31.:2 · I 
~;f . .rt~ 'tr d . k' .J.M-~S .J/ 

uaar erJ.ng borich ..,: be'tr ouv:baa r J J 

Tevens ber i ch t ee zonaen aan : - -
Medewerl:ende instantie s : - - 

Ondernomen ac tie : -~-

2 8 OCT. 1;?50 

• 

• 

hia:t·bi j v. ordt het vol gende medegedeeld: 
Op Dinsdag 26 oeptember 19::>0 he~;; :r "G :,aroJ.ij 0SATL.dDAY , 

oud 24 jaar, attache vande Hongaarse Lega'tie te ' s - Graven
hage , bij de naagse Gemeentepolitie aang~f"Ge gedaan van ver
nieling Val- hc:"G lipsslot in de bui tendeur van de Hongaarse 
Legat,;ie , p~rcee.L Oranjes-craat no . 8 te 's- raven.hage , ...,eplee 
op geno,. ..... u.b ~.tatum · tussen 19 . 30 uur en 22 . 3C uur . In he-c slo't 
v.aren Sn.J.{ele stukjes ijzerdraad gestokt... , ;· aardol-r het slot 
onk.Laar '.·as ge::1aakt . 

Tevens \'las door onbekende dader (s) een houten bord met 
het opschrii.-c : 'Geo:pend van .LJ. tot .L uur" verwijderd . Dit 
bord v.as me c s chroeven in de voorgevel van genoemd perceel 
beves~igd ge~ees~ . 

Op 27 Septer.ber 19?0 werd aangil te geaaan van verm.jde
ring door onbevoegden van een naambordje van de voorgeve.L 
van percee.L Piet Heins t;raat 2a te ' s - Gravenhage, v.aar de 
hande.Lsaide.Lln~ van genoemue Legatie is gevestigd . 

Geno~mcte K. CS4TORDAY verdachv de voorma.Lige empJ.oye 
,J van de Hongaarse Legatie : 
1'-1 Gyula GAaL, geboren ta Szap ( Hong .) 3 October 1 902 , 

van beroep orgelbouv1er , won.Jnde I i colaas I.aesstraat 43 I te 
tun.sterdam ( lui d ), ervan t,enoemde :t'ei ten te heboen gepleegd , 
daar GAaL het personeel van de Legatie hau las'tig geval.Len 
met de 8is hem uitbetaling te doen van salaris , waarop hij 
beweb~de nou recht te hebben . 

G . GAa~ over een en a1~er gehoo~a , verk1aard~ een verde
ring op de ::Iongaarse I:egatie van ongeveer f . ?COO .-- te heb
o~n , maar hij on'tkende ten stelligste de vernie1ll1gen te 

·'-'1 :1ebben gepl eegd oi daar"Goe opdracht te hebben gegevan . (eind 



I RAPPORT : ACD 

Betr: de attache GARAMI 

Uit betrouwbare niet nader te contro1eren bron wordt 
vernomen dat Den Haag op 21 .8 . 50 bericht zond aan Boedapest 
dat de attac~ GARAMI de 19e was gearriveerd . 

ACD , 26 Oct . 1950 
92984/16510 

T.F. Noyon. 



RAPPORT van YB 
voor c. 

Nr . : 1227 
!t.'J)_;J.. ,' 

C:J·).. ~:1 
, .ktr . : •h'no G !\RAJ' :... ( .ongaar ) 

/ 
fQ?~,A"ARTl 
I ACDI • 

KB, 11 Oct . 1950 

lOA.: 

7ij verna'll.en , dat e0D zekcr·e Erno Gli.B.M.I 
1eidcr is geweest van de T-ton aarse raden repub1i(,k. 
De nieuv1e Hongaarse attach e zou cen zoon of "lnder 
f'a.mi1ie1id van doze Erne G L: I lronnen zijn. 



• 
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VER'l'ROUWELIJK 

11QQ6 co072/l)2~ 

ov \ 
Ter voldoening aan h~t gestelde in uw 

schrijvan van 27,,7~50 en 12,9o50 no, 895989 wordt bericht 6 dat 
bij een op versohillende data ingesteld onderzoek o,m~ gebleken 
1ar dat de persoon9 destijds behorende tot het Hongaars 
diplornatiek= of consulair personeelv herhaaldelijk op bezoek 
gcaweest is te Sittard aan het perceel Heerlenerweg 29 9 

"l J.!c l bewoond door de garagehouder Andre MATRA:C 9 geboren l8,L05 
te Balatonalmadi (Hongarije) 0 Neder!anaer., Deze Matrai is 
Hongaar van afkomstc De bijzonderheden deatijds hieromtrent 
gerapporteerd zijn te onzer kenrd.a gekomen middels een 
famtlielid van de echtgenote Matrai.~ Genoernde 1\latrai is sedert 
enige ti jd zeer geslotenp zodra het betref·t de reeds meer 
besproken Hongaar ... Volgena Zijn uitlatingen verblijft 
deze persoons welke h1j ala "Frank" aanduidde~ momentee-l nog 
in Nederland? Of de naam Frank ale voornaam dan wel ale 
fam111enaam bedoeld is 9 is tot heden eveneens niet gebleken~ 
Aangenomen kan worden~ dat genoemde Matrai echter kennj.s 
draagt van het verbl1j!9 alsmede van verdere bijzonderheden 
over meerbedoelde flongaaro 

Nadat door ons een onderzoek was 1ngeateld naar de betrouw= 
baarheid van Matrai~ hadden wij op 5 October 1950 een onderhoud 
met hem9 waarbij hij het navolgende mededeelde: 

nsedert enige jaren ben ik bevriend met een Hongaar9 
genaamd F1rank 9 destijds verbonden als conoierge aan het 
Hongaars Consulaat te 9 SeGravenhageo Frank heeft destijds 
2:ijn ontslag aan het consulaat gemomen omreden hij zioh 
niet ve:r.·enigen kon met de communietische zienawi jze van de 
Hongaarse Regering en hij derhalve al sedart geruime tijd 
gee:c1 salaris meer had ontvangen, De details van di t 
ontslag zijn m1j niet bekend ~ Ik ben eohter bereid U met 
Frank in verbinding te stellenG hetzij aan zijn adrea in 
Den Haag 9 hetzij elders~ Ik weet zeker dat Frank bereid 
is aan een vertrouwd persoon zijn bevindingen aan het 
consulaats mede te delen ~ Aan de hand van diverse uit~ 
latingen meen 1k ta mogen opmaken dat hij van bepaalde 
belangrijke handelingen aan bedoeld consulaat kenn1s 
draagto Frank verkeert momenteel in armoede en is bang 
dat bepaalde maatregelen tegen hem of zijn echtgenote 
en twee ltinderen, welke eveneens in Nederland verblijven9 

genomen worden o 
Ongeveer twee maanden geleden - de juiste datum weet 

ik niet meer =vervoegde ziob bij mij aan de garage voor 
het tanken van benzine¥ een bestuurder van een donker= 
blauwe luxe auto9 merk nvauxhall" ~ Het ken·teken van 

· · bedoelde auto weet ik niet~ daar ik hier niet op gelet 
~ he.h.·o Tijdens een gesprek nlet de bestuurder van bedoelde 
auto~ vroeg deze ~tj of ik de Hony,aarse nationaliteit 
.bez_flto !k heb hem toen medegedeeld 0 dat ik van oorsprong 
Hongaar was 9 dooh momenteel de Nederlandse nationaliteit 
bezat e Hj_erop etelde hij mij, enige vragen 9 betrekking 



• 

• 

~ 2 -

hebbende op personeelv werkzaam bij het Hongaars 
Consulaat en vroeg Oom , of j_k bevriend was met een 
Hongaar~ genaamd Frank ~ 
Toen ik hem hierop vroeg met welke bedoeling htj deze 
vragen etelde 9 deelde hij mij mede 9 dat hij verbonden 
was aan de Centrale m.enst~ a.lthans noemde hij een 
soortgelijke dienst ., Deze persoon deelde vervolgens 
mede~ dat bedoelde dienst gevestigd was aan de Raamweg 
te 9 s .. Gravenhageo Desgevraagd toonde hj.j mij vervolgens 
een legi timatiebewijs ~ Wa:t hierop stond heb ik niet 
gezian daar ik hier geen belang in etelde omreden ik 
niet genegen was daze persoon over Fre.nk ie·ts meda te 
delen~ De naam van deze persoon weet ik nieto Ret 
was een man van naar schatting 1~80 me·ter lang met 
blond achterover gekamd haar~ Behoudens dat hij 
Nederlands sprak me·t het accen .. li van iemand uit de 
Westelijke provincies 9 kan ik geen nadere bijzonderheden 
opgeveno 

Ik verklaar nogmaals bereid te zijn U of Uw opdracht= 
gevar mat mijn auto naar Den Haag te brengen om U 
vervolgene met Frank in verbinding te stellen? Het 
adres van Frank wil 1k niet opgeven uit veiligheids= 
overwegingeno" 

Uit een geaprek hetwelk Matrai met zijn echtgenote in 
het bijzijn van rapporteur voerde~ meende deze te kunnen 
opmakenp dat het adres van Frank vermoedelijk is: Udenweg 4 
te 'S-Gravenbage~ 

Gaarne zullen wij van U vernemen of wij op het aanbod 
van Matrai zullen ingaan en met hem in contact treden 
met de persoon Franko 

Noo 79c 



Aun: K.B. 
Van: C 4 

On~T. bew: _______ _ 

...(}~ , I . - ·-· 'J - .... ~..,···~"7/J--········ ··· f{lappt;t~ ~ . ., .. . 
1 Antwoo:ru. :-····················-···············-·········--

, d . 4 . 10 .. $0 
of WT4 .. 

rd. van h'Un. 
. mo elijk,. 



NOTA 
Van: KA- 'R. !\. 

Op 30- 10- 50 werd aan S~~~INZ brief No. CEH/50/~19 { 93796) 
geschreven , waarin hem gegevens vervat in ra.pport No. 93796 
dd. 26 Oct . 1950 van C!t. aar. KA-.R. A .. werden doorgegeven. 

30- 10- 50 , H 



JAQ.jl: .KA.-Ra 
Vnn: 0 4 

no. s 93'?96 

Betr.a B5LONYI en BARDOS ] 
In antwoora op Uw nota d.d. 23. 10.50 (CO 93796) inzake 

.B5LC5UYI en B.l\RDOS diene he·t vole;ande: 

I. BBLaNYI 

Is op 15 September 1950 via Sob.iphol ve:rtrolr...ken. Ono:ff'i
cieeJ: ia bokend, dat hij niet zal teru.gkcron. p£:ficiee1'7is 
hij nee; steeds :te Den Ha:ag geaccrediteerd.. Zijn echtgenote 
~s gedu:cende em.ge dagen in Hederlo.nd terug; r.;aweest, kenne
lijk om bagagc te halen. Op 27 September 1950 is zij :per au
to \"Jeer vertrokken. ~ij zou zclf hebben vcrteld, dat voorlo
pig geen niouwe C~zant benoemd zal worden. De redenen van 
BOLONYI's tcrugroepL~ zijn niet met zekerheid bekend. In 
Hongaa.rne krin0en (in den regel geed vem:t:ormeeru) wordt e;e
fluisterd, dat !iij· opzij geschoven is, omdlit hij geen "volks
democratische opleidin.B" ~eeft genoten . niets wijst er echter 
op, dat hij gehoel in ongena.de j_s geva.ll~n. Hij toonde zich 
in Nederland nogal actief ;~ z. g . extrec links georienteer
de intellectuele kringen. el hobben zich hcv laatste jaar 
voor de HoDBaren enige onaapgename gebeurteninsen voorgedaan. 
Ik noem slechts de afvalligheid van de vroegerc handelsattu
ch~ BRODY, het schandaal bij het ontslau van de portiers, 
GAAL en FRAlU{ en de daaruit voortvloeiende plagerijen plus 
de bewer~, dat zij hun salaris Diet hebben ontvangen, de 
ge~~chten over eon intieme verhouding tussen BOLUNYI en Me
vrouv T.ARNOK, eon schanda.al, waarin de lue.tste il:1 B;rau.ssel 
ver~ll~eld schijnt te zijn Geweest en, korteli ngs, de vreem
do wijze, waarop de assistente van ~e handelsattach~ HEJ~~. 
Mev:c. LDRII~GER - m~EDI, naar Italie is uite;o,1eken. 

. In hoeverr~ deze d~ngen i11vlocd hebben uitgeoefend op 
B<5L5~[!' s vertrek ko.n echter dezerzijds niet beoordeeld '~or
den. 

II. BJ\RDOS 

Ombrent BAP~OS is bij ons geen bericht van ~itreis ont
v.:mr;en. Slechta is bekend, dat de nieu: e ttach~, G.aRA:t Ii de 
beh ndcling van de ~ode van BARDOS hecft over~eno~en. GP~I 
en CSATORDAY s l apen om beurtun in het Gezantschapsgebouw. 
Uit een en ~der valt op te ruoken, da.t G.ARAMI eon vertrouwens
functio bekleedt en althans reeds edeeltelijk de plaats van 
B.tiRl>OS i.nneenr't; . Officieel boi•icht van B~illOS ' vert::&.:ek is 
echter niet ontvansen. 

26 October 19.?0 
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• NOT4 
Van : KA-R. A. 
Aan: Hoofd C (C~) 
No. 93796. 
ONDERWERP : Hongaarse Legatie te den Haag. 

N. a . v. u,., nota CO. 93796 dd . 4-10- 50 vraagt SARDINE ons : 

a) l·.'anneer is BOL~NYI naar Hongari je vPrtrol<ken? 

b) wanneer is BARDOS II II If 

2} .. 10- 50 

• 



l~O'lA 
vc..n: K.b.-~ .A . 

Op 13- 10- ?0 wer,1 a~~l ~v:;:,IPPI:1 'brie: ... o . ClJ./50/709{ 93796) 
·es .hreven, v1'"'arin Y'lew in lie'~ tin ·er1 ~.erde.r uevrav ~d n . a . v . 

de on~enuwmerde nota hij CO . 93796 dd. 4- 10- 5C van 04 aan 
Kh.- 1 . A . 

13- 10- 50 ' h 



lWTA 
Van: KA- "q . A. 

Op 13- 10- 50 is aan SAUI~:E '~--riei' ' o.CBl./50/ 386( 0 37q6), aen 
EXPilESSE 'hrie-~ 1~ o. CP.t.../50/ 367( 93796) , en ~PIL '"'rief ::o . 
93796/CBS/514( 9-37Q6), ac.n Z.\ J..RTJA •. brief No . CDD/50/ 524( 93796) 
rresc' rev en, Vla£.rin ,._un inlicl-1 tin~""en werden r- evr ~ard ~. 
n.~.v. de on~enuwmer~e nota 'hij CO . 937q6 ~d . 4 - 10- 50 van 
C4 r""n KA-'l.A. 

13-10-50, Il 
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Btjl. ~ 

Betr. QA!J1S§ lAMm. 

1. GodurJllde do 1nntoto f.Kl!.'"Cn broldt hot vaote or t1 jdollj~ porecno~l 
w.n ao bamrao t.ogntlo z!cb vorontruatond u1t. Vlaa Idou ~ 
on wmroaon voor: 

MJlRUIJS, .loaot, e&b• 19-?-1000 te szomoaa1vor, "bbdS.al'lib" on z1jn ocht• 
conote ~lena \AEGA, ceo. 19-1·1904. Dtonstpo.spporton l"OB.P• 1004/1900 

13C5/1950 • 

. ~~~• B:lDdor, ecb. 1g20~ M.pl.. paflllOOrt D 199/19501 nttneho1 1nr01e 
v1 ax> • op 1Q~l950 zijn ocht cnot Ottilie , et..ob. in 
1900, 41l'l • P•P• 100/1900. 

t v eden bo3tt:\nt &lt •1\iill 1n z :o m.n 18 te boeclloumm olo op-
tcor von BAlUKiw (Z1e do laotott: fllX)'c who). 

~=e. BolO, (;Ob. te cor op 10.&-191.0, rkzMn op do hnn4e1cntt!011ns 
van do LO::at10, c.Uonotp.J). 100259. 
(H101'0P hoott botro :l:1n6 c1jo VOl"'OOk <r.1 1nl. no. Go9Gu ~.d. 1~1g00. 

;:;;.;;.:.;.;;;.:;;tf.,.. Fcrcmc, cb. te apcat 1n 1"915, dlpl. p.p. 9fi3. :lDu :on, 
nvoor controle von do oki1n1etrutio". 

~.Im:ro, ob. to Bud paat tu 1900, d1pl P•P• 177. 
zou ovon ana kOben ntor controlo van au adri11n tS.O • 

:;...;;:;::;.:=..• ~rlo:mf) nona, eeb. BuMpoot, 1-l-1915, 61onetp.p. lOOJWS. 
Ztil. toti roon co told op o h doloofd. von do t..ocatt.o. 

£. t
1 

EOI.OUY!, ie lliet 'Ult U;)naarJ.jO t ruc.zoko:lr6. Zijn oclltr.Onoto 
to aU.oon ~ rd co baeDCO to ita1.on n v moodolljk op 25 SJ:pt.•OO 
cor vortzokkon. Volcona banr zo n ron or rlop1 t,-o ~~ a:;-

zant 1n ~edorlnnd ka:llm. Ofttc1ool is B. non oto s 1n Don conccre-
d1toord. 

Wt ll blj ralatice in1'o~ren: 

a. t bclwnti lo rotren'J bcvo~ (ond r 1 l poroonon 
b. ot ook b13 Jk)nza roo t.oeut1oe 1i\ bet bultonl.wa can plotsall'f!CO 

uitbreidinfl von poroonoo1 cooonstatoord la 
c. ot • ~ ..~ .. -end 1s CP.'Jf'.ro ... t ao redancn von DOl.GlYl'a ,ortrel: 

Ontvo ~:-~·/;-;/'-~_ ............ _ fJ 
Rappel : ..... )/J. ... ... ,. .. L .......... . 

c~. 


	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031
	1233-deel3b.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030

	1233-deel3c.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031
	full0032
	full0033
	full0034
	full0035

	1233-deel3d.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031
	full0032
	full0033

	1233-deel3e.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031
	full0032
	full0033

	1233-deel3f.pdf
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015




