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MINUTENBLAD 
DOSSIER No. _Q;p JJQJ 

1. Aangelegd op 5-1-'49 in opdracht van C 8 
ACD 4C : ) 
Ingazien in varband mat CO 72000. Ganoamd CO voagan in dit OD. 
Opleggen. C VIII. 26.10.49 

2. 

Ingazien in varband mat CO ·r2190,CO/ 6,~6,CO 65800. Opleggen. 
Ó VIII. 1 .11 .49 
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9 oor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) 
aanwezig was dit bijgevoegd. 
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Speciale instructies aan AC D, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

~AFGEDAAN 

Afd./Sectie: Dat.: Par.: 

---~------------------====~------· Achtereenvolgens aan: 

---
Verantw. voor /2 
Adm. afdoening: L--1<' 

AFD. I SECTIE I 

D28 25000 ~ 10860- '52(3331) 

H. ACD" namens deze 

Dat.: 

BEHANDELING 

Interne aanwijzingen A C D. 

Par.: 

AFZ./PAR. I DAT. 



N 0 •. 488g-52 I -I =========== 
Betreft: Emigi['atie naar Canada. 

/ '-/ ~/ ·' ·- ·:;; •/ . 
/. I e ERTROUVVELI JK. .30 Me.:t._ 1952. 

• 

Naar wordt medegedeeld, zouden Hongaarse emigrantenkringen 
er mee bekend zijn, dat mensen, die zich voor emigratie naar 
Canada moeten laten keuren (longen) en die zich er van bewust 
zijn op dit gebied iets te mankeren, andere lieden sturen om 
gekeurd te worden. Deze remplaçanten zijn dan op de hoogte 
van de personalia van degenen, die eigenlijk zelf gekeurd 
dienen te ·Horden. In feite draaien ze dus de artsen een rad 
voor de ogen . . De emigrant-in-spe laat zich bij de keuring 
vervangen door een volkomen gezond mens, en gaat later door 
dit bedr~g goedgekeurd en wel naar Canada. 

In hoeverre dit bericht enige grond van waarheid bezit, kan 
dezerzi ·ds niet beoordeeld worden. 

======= =====================================~============== 
No. 1'3 . 



Verbinding no. 72. 
Litt.G.no.80/52. 
Betreft: Homgaren. 

VERTROtfflELIJK. 

In December 1951 arriveerde te Brussel László VARGA, geeste
lijk leider van de Hongaarse Arbeidersbeweging. 

Vermoedelijk komt deze priester met Pasen a.s. naar Maastrich 
met als doel contact te leggen met de geestelijke en wereldlijke 
leiders van de Katholieke Arbeiders Beweging in Limburg. 

Hij moet in staat geacht worden een zuiver overzicht te geven 
van de huidige politieke situatie in Hongarije. 

Door de Hongaarse regering wordt hij als staatsgevaarlijk be
schouwd omdat hij ervan verdacht wordt het hoofd te zijn van de 
Hongaarse Jezuiten.Zijn arrewtatie is bevolen. 

I Heerlen, 5 Mei 1952. ,? 

• O'P KAART 
A(Djltf. 

- 41~-t?-~-;-;{ -

• 

DAT: I-t1-~o-n 

PJ\R: 111-H 
-..._._--.~ 
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No: 1.!2.·- 16 Februari 1952.-
Hf:/t T"P'Sy , 

DIENSTGEHEIM.-

~-t'SJ - P~J-J . 
Onderwerp: "Persconferentie te Brussel van / 1 -

1 
. 

Voorzitter Q.Q.Q.Q.~. u.- - ;:~ J Ác~0E--' 
Bij lagen : één.- ~~ J; u 

A A N 

V A N 

. ptr ,. !i Z. r:, , 

/~~j ~ 

~ 
/, 

!.Ji./E·A·-

Hierbijgaand gelieve U aan te treffen, een 
opgeplakt artikel uit de Antwerpse editie van het te Brussel 
uitgegeven wordende dagblad "DE STANDAARD" van Vrijdag, 15 
dezer, betrefi·ende het resultaàt van een door 1\llgr. KOZI HOR
VATH - lid van de Hongaarse Raad te Washington en Voorzitter 
van de tt.Q_hristelijke Democratische Qnie van Qentraal ~uropa tt 

(C.D.U.C. E.)- op Donderdag, 14 dezer, te Brussel gehouden 
pers-conferentie, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 



-• 

f:D d van çlJe Vrede- gestioht. Hun eerste 

e Strl•J• d "t b pl1!>ef. de stidhtin,g varL een kerk van e Ut ge annen onalhank!elijk van Rome, misLU!k.te. 
De Priesters van de Vil'ede zijn zo-

h 
-gezegd goeihoorzaa.m aan Rome in-

c • t d t d za,k:e dogma en moraa•l, dooh zij fiS en emocra en tegen e · sttgmatisexen de aanhits~~ tot oor-log van Rome. Deze vredeprieste:rs 
zLtten thans in de bissclhoppelij.ke 

• kM!selaiijen. De communisten 

Communlsten plaatsen deze priester.s zowat over-

Persconferentie v.an Mgr. Kozi Horv~th te Brussel 

al Ln lhet land, dit om wantrouwen 
tussen de katholieken te zaaien te-
genover de. püesters. 

Eén der Jeiders •van deze priesters 
is Berestozi van Boedapes t; die eerst 
in he·t ll'evang iheeft gezeten en zeer 
moedig was tegeiliover de commu
nisten. Bij zijn vrijlating was hij 
echter een speebbal in hllll1 hand;m. 1. Het >Vohk .boyoot deze priesters. 
Het gaat niet naar hun mis, ter- ( 
wijol de andere ke!'kelij1ke diensten 
d.I1u•k worden bij1;e'Yoond. 

Mgr Kozi Hor>V·ath, ka-merheer j rachozenoer te München, de zen
van Z. H. de Paus, lid van de Hon- del!' Free Eu~·ope. Deze zender ver
gaarse RaM~ te Washington en' vangit voliedig ~e Hongaarse zen
voorzitter van de Chri5telij'ke De- ders, vermit.~ hiJ 14 tLren per dag 
mor.ratlSche Unie van Centraal m . het HongRars Uitzendt. De m
Europa (C.D.U.C.E.> die de chlris- ; vloeo van deze u·itzendingen Is ge
telijk.e UJ tgewek<!n piutijen van zes ' weld;g achter het IJe.eren Gmdiin 
landen uit Centraa.l Europa, ver- I De .hevolkmg wordt regelme-tig op 
enJgt, kwam enlkele dagen geleder: de noogte. gebracht van de naam 
te Brussel aan. Hij heeH reeds een 1en verbl!J.f van commumst1sche TOESTAND DER ARBEIDERS 
onderhoud gehad met dhr, De agenten Uit hun omgevmg. De toestand der àrbeiders is veel! 
SohriJver en werd eveneems on1r / Alhoewel de bevo1king niet mag slechter dan vroeger. Eelt werkman 
vangen door dh!r P. v an zeeland l•J.!1Steren naar rad·io-uit2lendoingen kan zijn werl6nidde:~ niet verlaten. 
minister van Bu:tenlandse Zaken: J.mt het Westen, zijn de iberiohten Het rendement moet voortdurend 
Donderdag hie!Jd hij bijgestaan V•an zender Free Elurope toch be- opgevoerd worden. Er bestaat over
d-cor dhr ingeniet~r J. kova.cs pre- k·end, ze.lofs onrt·er de gevangenen. werk en niet-betaald werk, zo
siderit van de Honga<use Katholie- Mg·r Kozi Horvath dl"llkt er op, d•at gezegd vrijwillig werk, voor Stalin, 
ke Actie in België, d!ie als tolk op- de cammumsten zeer begaan tijt: voor Korea, enz. 
tra.ct, een oersconferentie te Brus- met deze mtzendmgen, gelijok Z!J Staking als zodanig bestaat niet. 
se!. gevoelig zijn voor alle 'beridhten uit Doch er wordt wel gesaboteerd door 

M.z.r Kozi Horva~h . die te Boedar het Westen.. Daarom is het van de arbeiders, traag doch yoortdu-
pest ruim veer tien maanden in de groot •belang da;t h·et Westen voort- rend in de industrie en de land
clanrtestin:tiet werkte na de bezet- dm-emi .Protesteert tegen de depor-· bouw. en geaccent.ucerd in de mij
ting van zijn vad<erland door de taties en andere terremdaden van nen, die vroeget· het meesG links 
Ru.ssen, kon ten slotte Hongarije de col?'muru~ten adhter het IJe.eren georiënteerd waren. In de 'zomer 
vP.rlatR.n voor de vri.iheict. Na de GordiJn. 1951 werden te Tatabanya (het 
zooezegde bezPtting van het la.nd DE GEEST VAN HET LEGER Hongaarse Ruhrgebied), 70 mijn-
weu·d aa.n de Hongaren gezegd, dat Onder..Yraa;g.rt over de geest van werker<. wegens saLot;:.g~:o geëxecu-
d" Russen het land zouden verla- het Rongaars leger, "~:erlruaart Mon- t.eerd. 
t.en ctne maanden na l1et sludten setgnem dat de so1daten tot en DE RUSSIFICATIE 
van het vredesverdrag. Dit g·ebeur- met de gra,ad van ~SEI1geant .Hon- Een andf:r aspect van het vrese-
de echter met. Daarmp heeflt Men- garen en niet-communisten zijn. lijk rêgime is de RUSSIFICATIE.! 
;;e1gne111· hej, land v • laten, om in Doc:h de officieren •Zijn communist. Men wil de volkeren achter het 
oallingschap beter te kunnen strij- Het .grootste g·evaa.J; voor dit le"'er IJzeren Oordijn ontrukken aan de• 
den tegen heL comrnun:sme dat zijn Ugt in de school : de jeugd wo:i=dt Europese cultuur om ze materieel 
vaderland een regune van vreselij- oruverunijld•elij:k cOiiDmunist, indien en politiek in te lijven in de Sov-
ke terreur opl~. de toestand n•og tien jaren voort- jetcultuur. V:>.i1af de lagere school 

KARDINAAl, MINDSZENTY d<Ull!rt. Binnoen 10 jaar zwl:len alleen tot in de Universiteit zijn er over-
Op de '(.raag van een reporter n~g betrouwliJare commllllisten het al Russische onderwijzers en pro

naar de toestand van Ka-rd'inaal le.,.er vormen. Ind1en op d1t ogen· fessoren. A:les wordt gerussifiëerd. 
Minds;;enty an~woordde Monse1- bhk een oorlog moest uitbreken Zelfs in de kleinste dorpen moet 
gnettr dat er nog contact met de zouden de Hong.a.an;e di:visies ze:ker een Sovjetgedenkteken worden op
kardinaal bestaat. Hij wD.rdt ge- deserteren. Z1J z1jn th-ans nog geen gericht .. Het is veel erger dan ten 
vangen gehouden te Wac, 30 km. gevaaJ' voor het Westen. . tijde der naz1's 
ten noorden van Boedapest, waar Aohter het IJ~Zeren ·Gorct.1jn ho- DE BOEREN 
zijn moeder hem alle zes maandoen pen de verdru(ct,e volkeren op een De boeren bieden sterke weer-~ 
mag gaan be-zoeken. Het laatste ~orlog. Opstand iP.. Rusland is uit- stand. De inricllting van kolchozen 
bezoek had plaats in Oclober Ll. oesloten wegens .de ll11'Whtl~g van gaat voort, doch traag. De fiscale 
Volgens de laa.tste beriohten in het het le;;er .en de zeer sterke mteme lasten voor de boeren z1jn echter 
Westen ontvangen, zou de gezond- spionagedienst. AHes 1s er gé-\~eten. · zo hoog dat zij niet ktamen beta
heid van de kardinaal, dlie eerst Men hoopt op een oorlog .. Alihoe- hen en 'aldus gedwongen worden 
zeer slecht was, thans verbe·teJ-en. wel deze met albsol·uut no(hg IS, IS hun grond «vrijwillig» af te staan 
DE CHRISTEN DEMOCRATISCHÈ het wel nod:ig dat ihet Westen op De communisten willen volledig 

HONGAARSE" BEWEGING mihtai.r gebled zeer stertk is, zodat de levenswijze van de boeren ver-
, deze sterkte tkan doorwegen in de vormen. Zij willen de boeren indos

Om de polltie!'e. mach,t van Hon- .polltieke besprekJngen .. staJin kent trialiseren. .In de kolchoze wordt 
gJarlJe ~ PeVlled~gen heeft .. M[!lT maar één reden : doe maoht. Hij en de boer een slaaf, een instrument 
Koz1 Hmvath te Panjs de chusten zijn raad:gev"··· o.'in realisten. Wa11 - in de handen van de Staat. 
demociatische Hon~a.at.~ bewegmg noeer zij in~Zien dat zij, wegens de De boeren zijn dan ook de grote 
gestlCht. ZIJ lS chnstehJk, dus met ~terkte van ihet W·esten centraa;l tegenstanders van het regime 

, louter kathDliek, .omdat ook an- E . · ' ' 
, dersdenkenden, die de christelij.ke m opa .met meer •!runnen houden, Î. DE REDUING : 

politieke ideeën ondersohrijven er zu.Qlen ZIJ zJOh tea'Uig·trelcl!:en. Maar EENHELD VAN EUROPA 
deel an kunnen UitdJlaken . .• r:\ere ZlJ moeten die sterJl:te Zien. Mgr Kozi Horvath bewekt zijn 
bewèg~ng omvat de HoÎlgaarse Boe- DE KATHOLIEKEN landgenoten, die in alle lanàen van 
renoartiJ. de Conse1'vatieven, en de IN HONGARIJE de wereld verspreid leven, verdre-

,}s-<-4 lement, Bela Varga, die nooit de- leg1g·e~l. De <bezetters !hadden vroe- waarvan H>O.OOO m West Europa. 

1 /~~" ~ sodaal-demoera ten. De laa-tste De priesters worden verplioht de ven of .!\evlucht UJt het oude vaderP" . , l, pwesidenL van het Hongaarse par- eert VaJ11 troll!w aan de staat af te land. ZIJ z1jn ten. !\etale van 500.000, 

r' (I f-1"~ l missioneerde. doch belet is zijn ·ger reeds een dfi]Jartemen t van roer- Als· observator heeft h1j de verga-
l ) {ft! ambt uit te oefenen, wegens de in- kelijke a.c:illllinistratie opgericht. Het dermogen van de J!,aad van Europa 

.fV' /1.·. · { mengmg der Russen, is voorzitter had zijn .s<pionnen in eJ.ke bischop-' te Straatsburg biJgewoond, alsoo·k 
L• 

1 
,j.J van deue christen democratlSohe pehjke kanselaa·ij. AHe bneven dte de conferent:e te Londen van de 

j1,s~t:· Hongaarse beweging. ' .. hinnenlkwa•men of huitengJn"'en Oosterse landen OP. 26 Janua.n I. I. 
De ohnsteli]'ke part1;en der an- werden gecensureerd en de bis.sCJhop , Op ~E?ze conf~r~n~1ewa~ ve1 teg~nt 

dere landen van achter het LJze- mooht. n~emand DILWangen ten•zij in • ~~~[e~gef~m~1 ran~en) e~~~nenalleenj 
ren Gord!J.U ZIJn "Vetemgd, met de- het hijzijn 'Van een controleur. I T . dg nh 'ct E . 
ze Hon}(aarse pa,rtlJ In C.D.U.C.E. Wanm~er de bissohop[pen weiooerden I poEs; 1€ vokol ed ee te1 .. 1 van. uror>at. 
Het zijn bui ten Hon2'arije Toche- d ed. f t ~ UI opa an e ac ue e cns1s 111e 
ko-Siov.aki'e Jougosfavië ' P'Olen. e e va.n tro~.a. e legge:1 • zou- overleven ~nqi~n het niet één wordt . 

. h nJ Letland • den. a.Lle kloostea lmgen en pneste.rs • Daarm, !1J1.ast hun grote hoop op 
Lit a.uwe , . over de .grens . gezet worden. De · de Amerrkaal'lSe hulp stellen de 

DP nayonale Taden van deze l!~:n- kloe&ter.gemeensohruppen werden Hongaren en met, hen de verdrukte l 
den

1 
wce1k~~ sa;nenf metEhet Na~ot later toch verbannen en duizenden volkeren v11-li Centraal Europa hun 

naa . ODU ee Ol' r.ee ,.u.rope. . 1 werden .gédeporteerd:. "'rOte verWachting. ' 
com1~ l6 een d 01 !fan:fatle ~n Er zijn een paar >bissdhoppen die " De kru!stocl1t die Mgr Kozi Hor
A:mer~ anen .. om e an en m - we:nkelijJl: met de coonmunisten vatl1 onde.rneeJ~t door zijn perscon-I 
ropa :e ~vllJt1en ,van h~t commu- meeweTken. Zij hE!bben de Oh!riste- ferenties . . :s een steen, die hij aan~ 
n1stJSCh teg1me. Een eeiste re:m.l- lijke Be<we i voor de Pl·iesters bren"'t t<;>t versteviging van de 
taat van het Nat:onaal Com1te 1s Europese eenheid 
het oo u• ~ z.e.eLJlloili!rn_e__, · 

"DE STANDAARD" 
Antwerpse ed1t1e 

van Vrijdag, 15 Februari 



• 

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

Afd.fSect.: {!. {/ t/ I Dat.: 
2 6

/;1. ) / ~ Par.: 

Interne aanwijzingen AC D. 

!. Dat.: Par.: 

Aantekel ngen (Nummeren s.v.p.!) : 

j j 4:!(/( .. - L~~-0~ H • • 

co / 2. .. t/.J.. .. J .. 

H O O t.1?1S 

. ................................................... ···zy(:;·;····~· 
./ 



HOO:B'DK' !.ri.RTI:2R V .bJ1. 
D:...:; G . .::;N .!ER.c~LE STAF 
~UR B SECTIE G 2 

No.: G2B/511 D.G. 
Onderwerp: Organisatie vrije 

Hongaren in België 

• 

1\'IELDING 

Op 15 r,rei 1951 -vverd te Brussel Gpgericht een 

vereniging van VRIJE HONGAREN in België; het 

Secretariaat dezer vereniging is gevestigd 

Rue~\rlon 5 te Bl~lssel. 
President der vereniging is Jolan POKAR

NOLE, secretaris is Arpad RACZ. 
Door ~et neutrale kar~kter der vereniging 

l~1nen zowel Protestanten als Rooms Katholie

ken er lid van zijn. Vele leden zijn oud

officieren uit de tijd der HORTY regering. 

De vereniging is sterk anti-corrwJunistisch en 
ken els een lijnrechte oppoèant gezien worden 

tegen de ideeën van Belo VORGO (leider van de 

vroegere 3arenpartij). De parti~ van VCRGO 
beschouwt zich als de /ereldoröanisatie van 

de Hongaren; VORGO zelf is in Jashington en 
wordt d2.9,r als de officiële vertegenwoorëliger 

vs,n de oude Honga2.rse regeriYJ.g beschouwd. Jen 

e.ndere belangrijke figuv.r in de Eongaarse 

.!ereldorganisatie is: Tibor ECHARDT. 

De Hongaarse vereniging St.Eerbara in 2el

gië wenst met de nieuwe vereniging niets te 

doen te hebben. 
Tot op heden ZlJn er nog geen aanwijzingen 

dat de v erenigi ng van vr ij-e Hongaren tra chtte 

cont a c t te maken met hier te lande verblijven

de Hongaren . 
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B. J 
D.A./l-067/W.l245. 

j!.ll 

Rét.: votre note n° 119472/C.B.S./1128, 

1. Les nommés POKARNOLE et RaCZ s'identifient 
respectivement comme suit : 

~ · ~~- POHARNOK, Iolan, née à Györ (Hongrie) le 17-5-1897, 
.. K domestique, épouse de B.ALOGH, Lajos, hongroise, résidant 

~ ·•· à Bruxelles, 5, rue d'.Arlon; 
oJc- R4CZ, Arpad, né à Kunmaderas (Hongrie) le 27-5-1919, 

~ .~:\ domestique, époux de TOT.H, Margit, hongrois, même adresse 
..:..::.; que ci-dessus. 

La présidence d'honneur de l'Organisation des 
Hongrois Libres en Belgique (dénommée en langue hongroise 
"SZliliAD lvTAGYAROK BELGlUlVIl SZERVEZETTE") a été confiée à 

o.k la Gomtesse de LICHTERVELDE, même adresse que ci-dessus, 
~ siège central du dit groupement • 

2. Nous vous confirmons le caractère anti-commu-
niste du groupement précité, et précis~ons qu'il fut 
fondé dans le but de ~avoriser l'émigration aux U.S.A. 
des réfugiés hongrois résidant en Belgique. 

3. Nous manquons de précisions en ce qui concerne 
l' attitude de métiance dont 1 "'Organisation des Hongrois 
Libres en Belgique" ferait preuve à l'égard de VARGA, Be
la. Par contre, le groupement précité nous a été signalé 

tJ.I::: C'Omrae jouissant du soutien de SZAJ:-J'rHO, Lajos, ei toyen 
qméricain d'origine hongroise, domicilié 200, ~inarstreet 
Richmond (Virginia, U.S • .A.). En outre, pour lancer son · 
organisation, R.ACZ, semble disposer de fonds relativement 
importants lui traasmis par ECKHARDT, Tibor, membre in
fluent du "Comité National Hongrois"établi à New-York 
{U oS o l~ o) • 

4. L'assoeiation hongroise Ste B.ARBAR.A semble 
s'identifier avec l'"Association des Catholiques Hongrois 
à Eisden ( "Magyar Katelikus Egyhezközseg"). R.ACZ a so 
cité la collaboration de cette dernière organisation,,la
quelle a réservé son attitude jusqu'à plus ample informa
tion. Une enquête est en cours à ce sujet. 

5. En septembre 1951, il nous a été signalé que 
certaines dissenssions se font jour au sein de l'"Orga
nisation des Hongrois Libresen Belgique", à la suite 
de son manque d'éfficience. Malgré toutes les promesses 
et démarches de POflARNOK et R.ACZ, aucun adhérant du 
groupement en question ne parvint à émigrer aux U.S.A. 
De ce fait, son avenir semble compromis. 

Le 5 novembre 1951. 
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NOTA 
VAN: KA-R . A • 

Op 22- 10-51 werd aan SPIL brief 119472/CBS/1 128(1 19472) 
geschreven, waarbij hem de inhoudvan rapnart 119472 
dd. 12-10-51 van HC aan KA-R.A. werd medegedeeld. 

22-10-51, H 



119472 
' :J. " l' • 

Organisatie Vrije 
in België.- ' 

' • < 

· Deze ' 9roanisatie is ' neutraal.,. zodat 'zowel Rooms- . 
. '"Katholieken ·als Protéi::>tanten. er .lid vari: "kunnen zijn. Vele 

· 1.eden zijn oud:..officieren vah het .Hongaars"è. Leger uit de 
tijd van dè IIDRTHY-.aegering_. · 

De organisatie .is sterk anti-è·ommu...·•listisch en 
draagt een natiënaal :tintje, dat het. oude verled,en en d.e 

i grootheid van ,:Hongarije ~n "her:i,rinering wi~ brt?ngen. 
·· ~. · De Vrije~ Hon~ar,en ih België zou!d~ afvlijzend •. 

staan tegenover ]3ela VARGA, leider van de vroeger.e Boeren-
partij en oud..:sociaal-democraten fn Hongarije,- die ' in . 
Washington verblijft en aldaar beschouwd wordt als de 

. officiele vertegenwoordiger van de oude Hongaar~e .Regering. 
De partij van VAR(}A, waarin ·ook ...JCHARDT, Tibor een rol 

· speef:t, 'beschouwt zich als de wereldorganisatie van de 
IIongaren.· 
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193 
OP KAART ft 

Be"Gref:rende: Or""anlsatie Vrije Hon~aren 
in Bel ·ie . 

ACD/ 
DAT: • 

"_ V ' ' 

PAR: c:::rzt. »- ·..bt.~AP~ 
. .J ·?· /U. I 

• 

• 

O-p lb '~ei jl . werd te Brussel op eTicht een vereni
ging van VI IJE HOlTGAREN in Belgie,waarvnn het secr ,ta:ri t is· 

v/A geve.,tiGd tt; Br 1ssel rue ö 'Arlon 5 .President is POKARf'.TOLE Jo-
~ lan en secretaris Arpad RACZ . 

Dez organisa-cie is meer neutraal zodat R.K. en :Drotes"!Amten er 
lid vän kurnen zl,jn . Vele leden zijn oud- officieren ;ran hP-t ' 
Hongaarse leger uit de tijd van de 1 ORTY- REGERING . 
De organisatie is sterk Anti- Communistisch en draaet een na
tionaal tintje , dat het oude verl.den en de ?rootheid van Hon
garije in herinnering wil brengen • • 

- De vrije Hongaren in Belgie staan rechtstre ks tegen Belo 
~ ~f VORGO . leider van de vro~~ere Boerenpartij en oud-sociaal- deno

efraten in Hongarij . VORGO verblijft in Washington en wordt 
aldaar b schouwd als de officiele vertegenwoordi~er van de 
oude Hon.w.a.rse regering. De partij van Belo VORC'lO beschouwt 

, ..t zich als d wer ldorganisatie van de lJon~aren .Tibor ECHARDT 
ook e,n leider van de oude Boerenpartij spelt ook en lei-
dende rol in deze FTongaers We.,.el dorganisatie . . 
De Hon .aarse v rentging St . Bahara in Belr:ie wenst niets tedoen 
hebben met de nieuw opgerichte verenigi ng . 
De Organisatie van de Vr ije Hongar en i n Belgie heeft t ot heden 
no~ geen contact gezocht met de hier wonende Hon1 7aren. 
vorenstaande ge~evens werden verstrekt àoor een l"lij bekend 
betrouwbaar Hongaar . 

Afd . 393 1 h . Kab .n o. - po -ge e 1m • 

63/1 

·rer beschikki ng doorgezonden aan Ho ofd BVD 

te 's-Gravénha6 e . 

28 Sept ember 1951. 

63 . 
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RAPPORT VAN KB 
AAN CVV 

-Ö~P KAART1 
ACD/ 'IC.. 
DAT: 

No.: 3014 
Betr.: BELA ST EINBERGER 

Bela STEINBERGER, boekbinder (Amsterdam, Nieuwe 
Kerkstraat 52 - zijn werkplaats, telefoon 54487, woning tegen
over nr. 52 in dezelfde straat) heeft, naar hij zegt, veel werk, 
dat hij echter voorlopig zonder hulp, alleen met zijn vrouw ver-
richt. ~ 

Van de zijde der P.v.d.A. zou hij als persona 
grata beschouwd en ond ersteund worden. 

Hij spreekt ziGh uit voor de Hongaarse Soc.Dem. 
Partij fractie in emigratie. De leiders hiervan zijn Antal 
BAN en Imre SZELIG. . 

Hun blad "Official Paper of the Social Demoeratic 
Party of Hungary in Exile" wordt in Londen N. W. 6, 42 Gold
hurst Terrace (Tel. MAida Vale 3644) uitgegeven en verschijnt 
maandelijks. 

Deze partijfractie is tegen het Hongaarse Nat. 
Comité, omdat zij met de Sociaal Democratische partijfractie 
van PEIJER (lid van het Nat.Comité) niet tot overeenstemming 
kan komen, ondanks voortdurende pogingen daartoe. 

Zoals reeds in vroegere berichten werd medege
deeld, wil de Hongaarse emigratie niet veel te maken hebben 
met BAN en SZELIG, daar beiden te lang en te veel met het 
communistische régime in Hongarije hebben samengewerkt. 

BAN en SZELIG kunnen beschouwd worden als beho
rende tot de uiterst linkse zij~e van de Hongaarse emigratie. 

STEINBERGER werkt ijverig voor hen en heeft ook 
brieven van SZELIG. Hij verspreidt ook bovengenoemde krant 
hier. Bovendien"schrijft hij" ook artikelen voor verschillende 
Hollandse bladen en tijdschriften. 

STEINBERGER heeft geen geldig paspoort en kan 
ook, naar hij zegt, geen Hollandse vreemdelingenpas krijgen, 
daar hij aanzienlijke belastingschuld heeft. 

De voormalige medewerker van STEINBERGER, MAKK(u~,~v~ 
en zijn vriend]rulZC~ ' (werkte ook enige tijd bij STEINBERGER) 
zouden veel nadel"gs over STEINBERGER vertellen. 

\ b/11'11 

/L U'"t_/::_1 ,;..-~ ol,_. 

~~~~~~· l~ir~~··J 
) /f r;, vt/f'. Cw -q 

KB, 29 Augustus 1951 
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Oosttron 

In heel de wereld van de Hon
gaarse emigratie, van \Vest-Europa 
tot Laqjns-Amerika, is het aanbod 
der Nederlandse Regering om aan 
1000 met deportatle bedreigde Hon
garen asyl aan te biP.rlen met diepe 
erkentelijkheid ontvangen. Diverse 
publicaties der en:igr>Ulten, zoals de 
weekbladen "Nugaty Hirnök" (Pa
rijs), "Ungaria" (München), "East 
Europa" (Londen) en "Elek" (Inns
bruck) hebben uitvoerige beschou
wingen aan dit project gewijd, en 
het ten voorbeeld gesteld aan Enge
land en Amerika. Up. de receptie van 
de (oude) Hongaar~e ambassade te 
Madrid ter gele~1li{i van de Sint 
Stefansdag - Spallje is het enige 
land buiten de Vaticaanse staat, dat 
nog de oude Hongaarse regering er
kent - heeft de ambasRadeur en
thousiast gewag gemaalü van de 
Nederlandse geste, en medegedeeld ! dat Hongarije nóóit vergeten zal hoe
veel Nederland de laatste deeennia 
reeds gedaan heeft voor dit land. 
"Nederland is het enige land, dat zich 
niet tot woorden tln protesten be
perkt doch tot daden overgaat." In
middels zijn de dipiomatiel'e onder
handelingen tussen Den Haag en 
Budapest nog niet ten einde, zodat 
bijzonderheden niet bekend zii.ll... 
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Graa('de Csaky op Schiphol 
,. ~WE~!)l)1eeft I(ARDINAAL 

MINDSZENTY VERGETEN'' 
· (Van een onzer verslaggevers) 'land durfde te wagen, in Zürich 
SCHIPHOL, 10 Oct. - "Op 8 een boek ll:eschreven met als titel 

Februari 1949 werden kardinaal "Ich schwöre, dass Kardinal Minds
Mindszenty en zijn medebeklaag- zenty unschuldig ist". Het boek is 
dén veroordeeld en nu is de we
reld, die destijds met' zoveel kracht 
protesteerde, de kardinaal verge
ten". Dit waren de eerste woorden 
die gtaaf ZoLtan K. J. de Csaky, be
kend uit het proces tegen de Hon
gaarse kardinaal, vanavond op 
Schiphol sprak na zijn aankomst 
uit Frankfort. 

De graaf vertelde, hoe hij nog 
juist op tijd uit Boedapest kon onL 
.snappen. Van Zwitserland uit 
richtte hij zich toen tot de Hon
gaarse regering en overlegde daar
bij alle stukken, die de onschuld 
van kardinaar Mindszenty aan
toonden. 
"Dokumenten, foto-copieën, brie

ven en schrifte~j:O.e getuigenissen, 
alles is verdweo.en. Nooit heeft 
iemand van de regering in Boeda
pest iets geantwoord". 

Ten einde raad heeft graaf de 
Csaky, die zich niet meer in zijn 

r~'./....i'O/ . 
'"t .~,I 

T1 
I 

ó2 ·i 
-~ 

GRAAF DE CZAKY 
.... oude grandeur .... 

in het Engels .vertaald en beleefde 
enkele herdrukken. 

Nu trekt de graaf naar Zuid
Amerika, eerst naar Columbia, om 
te zien aaar aan de slag te komen. • 
Er is nog iets van zijn oude gran
deur waar te nemen. Zwierig 
zwaait hij de wandelstok-parapluie I 
in het rond en onder het spreken 
stroopt hij zijn witte peau-de-suè-l 
de handschoenen af. Een slappe 
bruine hoed staat vlot op zijn 
zwarte haardos. 



RAPPORr V .AN KB 

Voor CVV 

No. 293'7 

otfl.;6 _ --~ 
' (/# . .t 5f ~ r:t../-_.1_ f1" ,( f J 

OP UAlT I 
:.. 9 AU6. 1951 I 

.".. i 

ACD/ I! & >j 2 l 
· ACD/ 'te 

DAl: /1 . q Yl 

11'AR: ~~· , .. 
Betr. : HONGAARS NATIONAAL COMIT~ Jl~l ~ /~J ~ 

- - ~ 
Mgr. Bela VARGA, voorzitter van het Hongaarse Nat. 

Comité, momenteel op rondreis door West Europa, heeft o:p 20 Juli 
1951 in Salzburg een redevoering gehouden. Hij verkaarde o.a. dat 
het Hongaarse Nat. Comité voortdurend contact heeft met de verzets
beweging, beter gezegd met de leider van het verzet in Hongarije. 
Verder gaf hij een uitvoerige uiteenzetting van de werkzaamheden 
van het Nationale Comité. 

KB, '7 Augustus 1951. 
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1 La d~nomination exaöt~ e organisation -
~ taire hongroise h.A.B.K., faïsant 1 1 ob jet de votre not~:.t

, ... ~ ei tée en référence, s 1 établi t comme suit : 111.AGY.AR HARCOS 
:r/1 7.:\.JTAR SI K8ZöS3EGEl!EK", c 1 est-à-dire, "Association des 

Anciens Combattants ... iongrois". 
1 1 organisation :p'écitée, dont le qu"-.rtier génér~ 

est établi en Al.iemag1~e occidentale, présente un caractère 
nettement anti-cO!ilitluniste et :possède des ramifications da:r: 
de nombreux pays de 1 1Europe, enJcre autres en Belgique. I. 

~'1: le a été constituée à l 1 initiative du nommé F.ARKAS, Ferena 
~ ex-lieutenant général de l 1 Armée hongroise du regime 

HORTE:Y, résidant actuellement en Allemag11e occidentale ou 
en .Autriche. 1 

En Belgique, la direction du groupement militai 
~·1re • .H.B.K. est assumée par le nommé KOZl.lA: (ou KOZh.l.AJ.f), (!:.. Ferenc, né à Szekelykeresztu.r (L,ongrie), · le 14-9-1911, 

anciennament o/mineur actuellement o/ électricien, époux d• 
."..- SZIGETI, Ena, cle nationalité hongroise, résidant ancienne· 

ment· à Genk, 107, --mi tenlaan et actuellement à Liége. Il 
s 1 agi t d 1 un ancien o:L"ficier de 1 1 Armée hongroise. Tous ~ 
les aut:r·es sujets hongrois repris dans votre note préci t 
sont oormus de nos services comme étant affiliés au dit 
groupement. 

L 1 ex-général ~'ARKAS s 1 est assigné pour missim 
de rallier tous les officiers hongrois d 1 extrême-droite, .i; 
vant en exil, dans le but de disposer de cadres. militaire 
dans 1 1 éventuali té ou la .~ongrie serai t libérée du régime 
communiste. Durant la seconde guerTe mondiale,· le généra:· 
F.ARKAS était considéré conme pro-national-socialiste . 
Une autre sou.rce d 1 information perte à notre connaissa.nce 
que la . .1i.B .K. s 1 efferee de contacter lés ~n:igrés hongroi 
anti-communist~en vue de les incorporer dans une armée 
au moment d 1 un çventuel conflit entre les U. S.A . et 1 1 

Nous vous signalons, d 1 autre part, qu ' il exist 
en Belgique un groupement anti-communiste hongrois à car 
tère civil, dirigé par les mêmes éléments à savoir FARYJ~S 
Ferenc et KOLiLA Ferenc, dénommé 11 I-...AGYAR SZABAilS.AG rlOZG · 
(~ouvement pour la Liberté Hongroise) . Il s'agit là à pro 
pren•ent parler d' un résea .. 1 de renseignements :poli tiques 
ayant pour but de détecter ·les élém~nts communistes infil
trés dans les rangs de l'émigration hongroise et de consti 
tuer une documentation de natm1 e, à eave;i"%'servir les auto
rités lors d'un éventuel renversement du régime politique 
hongrois actuel •. 

Selon nous, il semble exister une synchronisa
tion assez poussée entre les activités de la 11 M.H.B . K." ( 
ca.r~ctère militaire) et la. "I~;.s . z.I~ . " (àcarac'tère civil), 
étant donné l'identité des buts :poursuivis et l'unité de 
direction. · Leurs activités respectives ·ne s'exercent pas 
"à ciel ouvert", afin d'éviter le n~oyautage par les élé
ments coumunistes. 

Signalons, :pour terminer, que le quartier géné
ral.en .Allemagne des deux organisations en question diffue 
à l' intention de ses agents et affiliés en Europe, les pé
rio dirlues hone;rois ei-après, présentant un caractère pro-

~ fasciste : 1° HADAK UTJ.AN; 2° KöZPONTI TAJEKOZT.ATO . 
Le 31 juillet 1951. 
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RAPPORT V .AN KB 

VOOR CVV 

,No.: 
• 
Betr.: HONGAARSE CHRISTELIJKE VOLKSBEWEGI NG. 

• 

• 

/. '-'/( De f.[ong :arse Christelijke V q_lksbewe~ing (leider 
d~ Mgr. Kozi HORVATH) en de democratische alfspartij 
P~ l (leider 1stvan BARAN~OVICS) hebben besloten zich 

/ te verenigen en onde:!.' àe> n '3.am "Hongaarse Christelij
ke Volksbeweging" gezamelijk een Christelijk front 
te vormen. 
Dit leidde tot een aanzienlijke versterking van de, 
ook tot nu toe, reeds belangrijke Volksbewegln~, 
die beschouwd wordt als de leidende partij dei' 
Hongaarse emi gratie. 6oals bekend is de vice 

>( voorzitter en leider van de Volksbeweging in l:!;uropa, 
.ti(} de heer Lajos I:lA.JDUNJtMETH. ' 

JJe vhristelijk Volksbeweging verklaarde bij 
deze gelegenheid, dat zij in het belang v :c"n de 
bevrljding alle wereldbes chouwingen, soclale
polltieke- en economische problemen (met instand
houding van het programma) zal uit s chakelen, en 
het aandeel in het werk van het Hongaarse Nationa
le Comité zal bevorderen • 

KB, 27 Juli 1951. 
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Onderwerp : 

Referenties : 

Datum van 

waarneming : 

Bron: 

Opmerkingen : 

I i/,., f... 

Hongarije/Oostenrijk. 

Ungarische Emigration in 

........... . . . . . . . . . . . ... .. .. 
Tot Juni 1951 

30 

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

5 Juli 1951 

GEHEIM 
Osterreich.c~ ..... -----·--

·---·· .. --, OP KAA!< f 
ACDJ l;c 
DAT: t.., lo, 

tPAR: ~ 'l' 

111' /,{ 
~- -1~J - ~/.$'. ·:.':_1 

·t/· ~{' . 
!J. <t- r7 . .l!Jb 

Uw eigen 

Verzonden aan : het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
!!· 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 
1s-Gravenhage. 
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tJ:r 1.tct eng mi.t den in 
( 

..A der ehe 

~\i.. 

H nnei gebörte z~ den Vertr uten Szalaste, 
aber nicht e~ ersten Pfeilkreu.zler-Gan1t 
sehr zurtickhal tellde nenne1 ird charakterl1o sut 
teto 1t r 
s ;:er 

Se:ine tarbci .. r sind obne ousna.hme 
tremde Panat" er und idealist· cbe Scb_,......, ... 
sich a it 1945 nicht ee andelt h be 
Gru pe nicht ernst zu. hmen. 

ln öttin8 gJ. t sie ein Zeit;mg •Hidverölt• 
b:.lu r") haxe~o1.13. 

ehörigen der Pfeilkreuzler- a1grnt1on l 

erà.ono D sohl chte 
s 1<.. .t eefährlich Sparm.ungsmomente, von de 
u.i.:• :~..,chon ;..oo:runist n wissen und die s1e 
vcrs~chcn. Uneerische komrr.uni"ti che nten 

reit in der ?feilkreuzler-Emderation festge t 
Sic k< 

serer 'r~olg der ko 
s i t aber lllÖglich, 

rd n sind. 
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KJ.erws so ie tarbeit r a 
Sie tzitt nach 8ll8sen 
von eminenter Bedeutung sein. lbre 

ost rreich 
leiebt e-
l1l1d dar österrei bi.schen Gei.-.tllclüeit setz 
ein.; Spät r tolsten noch e:rbebliahe Unt rstti 
aus den Ver in"'..e en 'tc.aten, die vor alle 
Spel.lman ausgehen. So t ~ 

w1 sen Verq\lic mit de U 

das von zahlreic:hen 
tee 

lehnt ird. 

Se1tens r ös'terrei.chischen Urcbe haU dsr S s 
l'Uz'sterabischot Dr.Bohr ober der ungar1s c Ge 
lteit b sonders, dessen e • 1m Prozeil g 

dsz nty ertol te. 

J'ührond in der lerikergrupp 
in ~br ck), die in sehr einea llrei.se vijl! 
achlossen arbeite~ Au.ch in Ungnrn i.st der Je 
der e18cntliche Träger des kircblichen ohri 

BiSher t. l'-4ll8 es der UDBerischen Staatspollz i nicht, 
1hn ei •: •ud.ri en.· .... 
A&1f "·) ung des Vatikans sei die kirchliche n d-. . 
Arbci • • durohzl.l.tübren, da!l den ko t chen . . 
habt.r . .. n den Satelliten-Staaten lteine llandh be z 
gehen ! • ben einzelne Angehtirige des Klerua ge n ... 
Dor<.l.llf-: • : i n nicht den chlull ~i~hen, daa aich 
g:run-.LS: ·t : che H tung der Kirche segeniiber en . .. 
J.l~Wlj,sti.sohen chthabern geönde1·t habe. Jedoab .US e in 
näcbster Zeit - nach Atttfassung ungarischer Jesuiten • 
noch mit ohen Ge ten des Vntikana g r~ t 
der U r die teilweis bo ohtlichen J:>rfolge cl 

mun:i.sten bei dar Schaf:tlll'IG einer kutholisohen 
ld.robe in Unearn (wie in der Tsaheoho8lo akei) 
eorgt ein Boll. 



• 

• 

a tion blehnon, sie die 
x tionspol1tik r oh durch 

rz11 gchürt der ungari.s 

spat r cb6 in 

'· VJsen r H o m l o , r hr zuriic 
I.J • 

st.~il en ( ol eanesee) leb • 

Zusammeni'oasw: 

Die UJlGarische 
als vorg•s bobener Poûten der g s 
gr ion betr.' tc:te , h t 1n letzter Zcit sebr 

rlore lbr politisch 
r richt zeiu~ - dur 

einz.elnc 
Gegner.J 

se' eint bei der Sclzbur0 r Gr!lPpe bis 
't einer ko uni3tiwchvn ~urchsetzung 

granten-~.<%'11... en ( lnnsbruck und Uraz s ch · c r, 
bur + ... den "Pleilkreuzlern• stär • r ) zu r e \Ul.I..._L,.. .... 
ie : • •cl,i~;hncte g tliche E tion (von . . 

gele " :-! " ~ich ab schlossen Wld alle n 
tei ~m:·. ·~r Kirche i est llt. iner politis 

nd.tl...u :~ ." t sie blehnend gegenüber .. . . . 
An pcr.;o: 'l.t.;· • ... er Stürke h die Ulll;.. he .~:ow.~c.;:a 
üs crrc1: •'•• :du.r~;h die :r at r 

vorlorc 
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U 35025a - C 56 - C1/cs2 6 Juli 1951 • 

;/..JP~ 

'fUf-1-nz 
Land: 

Onderwerp: 

Referenties : 

Datum van 

waarneming : 

Bron: 

Opmerkin gen : 

Verzonden aan : 

WestDUITSLAND 

Hongaarse Vereniging M.A.B.K. 
Ferenc FARKAS 
Istvan TOTH. 

.. • -~~·~'.,.$.-

1,233 
--· 

r~J i ~' -,t))' .! '' /IJ;( ~J ________ .,..._. .... ' 

Uw 108009/CR/671, dd. 16 Jun 51 J~ '-?~d 
~ 

1. 17 Me i 50 
2. 22 Jun 49 
16. 

Na~~ . aanleiding van bovengenoemd schrijven de el ik U 
meà~ i dat de gegevens achter 1. en 2. vermeld bij mij 
voQ_rJfomen • ... . . . . ... . . . . :.: : ... . . . . . . . . . . . . . ... 

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
'sGRAVENHAGE. 
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U 35025a- C 56- C1/cs2, 6 Juli 1951. 

Betr: Hongaarse Vereniging M.A.B.K. 

1. In DUITSLLWD bevinden zich twee belangrijke Hongaarse 
groepen, die nationalistische en voor 100~ anticommu
nistische neigingen hebben. Zij werkten nin~er samen 
met de Russen en verlieten hun land, voordat dit door 
d~~~ssen bezet werd. 
Aenhet hoofd van deze, voor het merendeel voormalige 
o:e:N.iJieren en soldaten, staat generaal ]'erenc FARKAS. . . ... 
( f'f:i.viei 50) • . . . . . . 

2. I~~V.an TOTH is kapitein bij de AVO, Andrassy Ut, :rl B~~ESTb . . -:;::::::--

U~2· .Jun 49) • 



J~ ···· ·.·.·•. \ 

ond.en Mededeling) 

' \ 

ie maar even kennis neemt van wat 
er momenteel in Hongarije geschiedt -
de Dagbladen houden er U maar al t'e 
serieus van op de hoogte, die weet dat .. 
de nood daar hoog, zeer hoog is. Nu is 
het aan ieder weldenkend mens om te 
J;lelpen waar geholpen kan worden. Wel
l'lu wij kunnen en willen helpen maar 
hebben U daarvoor nodig. Goederen ver
zamelen is nog mogelijk maar het ver
zenden is zwaar en zeer kostbaar. Wilt 
U ons helpen? Dan heden nog even ge
dacht aan ons giTonummer Neder!. ere
ctietbank Postgiro 14378 ten behoeve 
Stichting Hulpactie voor Hongarije, Zee
burgerdijk 236, Amsterdam. voorzitter 
Mgr G. P. J. v. d. Burg Deken van 

Amsterdam· 



• • 
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NOTA: 
Van: KA-tRA 

/ 

bt~ 
,6~ \ 

Op 25.6.51. werd aan Spil,brief nr.10è609/CBS/ 
883 geschreven, waarin hem de inhoud van de 
nota van CVV/III aan KA-RA d.d.16/21.6.51. nr. 
108009 bmj CO 105107 werd doorgegeven. 

1 6 • 7 • 51 • V • H" 
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KARA 
:ac ( c·vv 

B:ier ine,de moge ik- Uw 
te vragen ~etg~en bi·j zijn dienst eventv.eel bekend moc"lt · zijn of · 
worden met· be~::rekking .. tot eèn .tlonga9rse r:ilitaire Orzanisatie 
g-enaamii M.A • .B.K., die in West-Europa :zou zijn opgericht met zetel 

·i:n ·west"':'DUitsland en ·anti-co:rnmu;nis;tisch georienteerd zou zijn, 
dus ook gekant t·egen het huidige r?giem ip. Itongarij e. Van deze 
organisat~e. zou · leidèr zij.n een vdormalig Hongaars Generaal, 
genaamd FI\RK.AS eh verblijvende in We st-Duitsland. Voor Belgil! 

,.. t zou d.e leiding bentsten bij een in 13elgi~ .woonachtig Jongaar .,.. 
· • KOSMA geheten, terwijl voor .. Belgisch Limburg letder zou zijn 

; : . .. -,. een zekere DULAI, Miche_l, g.eborèn te Disno.shorvat .(Hong.J op · 
~- 29 September_l920, Tiongaar~ Iflijnw-erk.er, wonê:hde ·te Ei sdert, :: 

1 ' ·Grafneuvel 3 a · . · · · 
~ ·... 1o\ ~ .• • ~ .. : ' . " .. .. 

: Als lèden zoude.n.'·tot .de ,b'etroklcen organisa:tie behoren: 
1. PAPP, Fá::rène, geboren .:te 'l'o sneg .21 Juli 1924, Bongaar; 
·. wonende . te · Ei'sdèn, · rnumulus 27, . geltomen van 'Boedapest 20 A.ugu.s-
., 1 -'tu s 19,46; '1 

.• • •• · · • ~.. ·:. •· , • • 

TO~H, J;stvan, geboren te. Misleole 6 :Oecémoer 1925, Hongaar, ~ ~ 
wonende te Eisdelf, Tumulus .2'?, .politiek ·vluchteling, sedar,t 
;o April 194-9 in ·Belgil:1; . . . . . 
:rvr 1\.Ji.TOl'I, Lajos, 5eboren te Turd>a ·10 Augustus 1924, Hongaar, 
wonende te Lnilc, · Bue '1t Laurens 556; · 
.l'IAGY, Laslo, ge'boren te Senta. 2 Juni 1925, Hongaar, mijnwer
ker, wonende te ~Etsden, Oude '.Baan 42, ïn J3elgi~ sedert 23 
Augustus 1949; ·· · · 

·s . · ONODY, S~dor, geboren te --7Ca~abanj Et 30 OciJober."l907, Song aar, 
. ., · ·· mijnwerker, · vertrokke·n naar Austrçlli~; · 
6 •. H.ALAS, f}andor, €)eboren te Boedapest 3LJuli 1913, 

·. mi-jnwer,lcer, : wonende te Eisden,' Ou.de Baan'J3. • .. ' ... ~~ . ' . 



No. 108009 

Hiermede moge ik te :Jwer· };:ennis br~ngefi, da.i; '· naar mij 
werd bericht, in West- mropa zou 21.ijv, opgèricpt· een Honaaarse '~' 
Militaire Organisatie <jellaam.d ].rf. (\, B.!., ··w.<;~.arva11 ·de zetel zou · 
zijn gevestigd in lpest-Dui t sla!ld. Deze ore;anisatie zou anti-
c -;rnunistisch zijn en d1ts gericht tegen het huidige Horigae..rse 
r ."iem. "Je le ·Lder ervan zou. zijn eeb voorL18lig :· Hongaars Gehe-" 
raal, genaat:ld FAP.KAS, die in Nest-D:nitslartd heet ' te verblijven. 
Als leider voor $elgi~ ZO'!l. öptredon een in Bel-3ië woonachtig 
" aar KQSM.A., terwijl leider voor B~lg:isch Limburg zou zijn · . . 

• i.C.clel ))DL ~I, ~eboren te Disnoshervat (Uona:.) ?9 September 1 92.0, 
· Hor _;aar, Mi ~nwe,rkcr, wonende te Eisden ( elgi~), Grafheuvel 3 a. · . -· ' 

Als l ea.en Vatl de bewu.s'te ·organisatie worden genoemd: ' 
1. PA.PP, ,?ér~ue 1 geboren te {POsneg 21 Juli - 1 9~4, ~{ongaar, wo:'}.ende' 

te Eisden, ~mulus 27, gekol'll.en van Soeda:ç>est 2) .\ur:rustus 1946; 
TOTH, Istvru1, ;eboren te"Miskole 6 Dece~ber 1925, Bon~~ar, 
wonenda t ~ Eisden , ~"'umulus 27, poli tiék vlucu~.;el int;, sedert 
30 April 1949 in .:3elgi~; ·' . 

3. ·.a.~'DO~T , Lajos, eebore:n te Turda 10 A.ttg..tstus 1924, T-!onr;a,ar, 
woneru'i"' tv Lu.ik, Rue St ~ Leonard 536; , 

4. F\GY, Laslo, caboren te 'Senta 2 Juni 1925' . ~one;;aar, Mijnwerker 
wonende -ce Eisde~, Qude 8ar~ 42, in 3elgi~ sedert 23 llur;ustu s 
1949; 

•!;.~ O?TO.DY, Sa..ndor, geboren· te r·ata'banja 30 0 ctober 1907, ijo.n._ aar, 
mijnwerker, vertrokken naar Au.stràlilê; 

6. HAL 1\S, ~ander, geboren 'te Boedapes't 31 Juli: 1913, f-I,ongaar, 
mijnwerker, wo'~'1<mde te J:!!j~sden, Oude i3aan . 3· 

Ik moge u verzöé1ten om, 1:;fanneer tr over "l'l.adere gegevens . 
met betrek;iüng tot- het bovensta'U}.de mo.cht ;Jeschikken of deze 
in de toekomst :w.ocht v-erkrijgen, mij d:aàrmede wel in kennis te 
willen stellen: . , _ · · · 

' ' 

~ 

Aan de Heer Regeringsco'nmissa.ris 
in Algemene Die:nst · 
Plein 1813 No. 4 
's Gra.v enhage .-... . . 
-~--------~---------------------



PROCUREUR - GENERAAL 
FGD. DIRECTEUR VAN POLITIE 

TE 'S-HERTOGENBOSCH 

p;t No. $81-Kab .-
·s-HERTOGENBOSCH. 24 April t9s 1., 

~~.;,a 
Bijl. 1. 

Betreffende: Hongau.rse vereniging 
.!. .... · 1.- • 3 . . h ... . • 

ken...J.isne ing en 
beschikking gesteld in handen van 
den 11eer Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst ~ Javastraut 68 , 
te 's-Gravenha6e ~ ten vervol.::;e op 
dezerzijJs schrijven d . d . 9 fu&art 
1951 11fdeling ivlitil;j , no .581 .-K;:;tb . 
Gehe i m. 

De rroc~-::u-eneracü , 
f gd . D~-4 Politi 

. ri:~ . H. Receveur.). b . 

~ 



Maastricht , 20 April l9 fJl. 

No . l091 

Betreff ende:Hongaarse Mil . Or~anisatie 
in We~St-Europa . 

î 

Met verwijzing naar mijn schrijven_ dd . 7 ll~aa rt jl .N. l062 

heb ik de eer UEGA te berichten , dat van een actie in dat schri 

ven bedoeld bij het be~tuur van de Hongaar~e St . Barbara- Ver-

eniging niets bekend is .Door een vertrouwen~Sman we rd hierover 

~J~ contact ge zocht met de Hongaarse nriester MUZSLAI,klooster I 

Tongerschestraat te Maa5tricht . Deze was hierop niet ingegaan , 

doch had hierover ook geen vragen P:es teld. De indruk was , dat 

1\JIOZSLAI wel op de hoogte was , doch geen mededeling wilde doen. , 

mogeli.jk omdat de organisatie no g in een be ,;in~tadium was . 

M. beschouwd.e de waarde van dergelijke actie~ voor het Westèn 

alg gering en zelfi gevaarl ijk . 

De In~pecteur A. 

M. Erasmus 

p ~-CU I ciC:f- • ~nr~ 

1 Fgd. Directeur van .~oiJ,! 

I ln~ekor•èn: -~---~--- ~-~ r 51 
· 

l~;.)J . 

den Heer Procureur- Generaal, 
fgd . Directeur van Politie 

te 

e r t o ~ e n b o s c h . 



PROCUREUR-GENERAAL 
I '1 ~J/J r ~~,_1 FGD. DIRECTEUR VAN POLITIE 

TE 'S-HERTOGENBOSCH ~.1 .. o'' "- 3a ... tlfr 
~Jg o9· ~ J 

• 

No. 581-Ka b . 

Bï;l. 1 . 

oS· 
·s.HERTOGENBOSCH. 9 Maart O ~·: ~ ~ 

Betrelrende: 

' ~BEUL :/i'.\fj 
Hongaarse vereniging~----------
M.A .B.K . __ .:...: r''1o MRT 1951 

,.):._! .Ä~"ÖÏ/,'.,;;; 
- ~~~ ·k~:i::mi:~ ::~eschik-

king gesteld in handen van den 
Heer Hoofd van de Binnenl andse 
Veiligheidsdienst, Javastraat 68, 
' s-Gfavenhage. 

-A.H.M. H. Receveur. a . g . 



RIJK$R't!;CBJ!iRCffi. NLAA8'l'RICHT 

No .1062 GEBED.[ 

Maastricht , 7 Maart 1951. 

Betreffende :Hongaarse 1~'l:i l. Or,ganisatie 
in -~Nest-Europa. 

l n 

Ik heb de eer UEGA t e bcrichten, dat ,naar mij van betrouw
bare Be l o;ische zijde wordt meder:;edee ld, er in We st-Europa zou 
zijn op,;ericht een Honga&rse I·=ilita ire Orr:;anisatie genaamd 
M. A.B.K.waarvan de zetel is gevestigd in West-Duitsland.De 
organisatie is anti-communistisch en dus te ,r~en het regi em 
in Hongarije.De leider dezêr organi satie zou zijn een v.m. 
Hongaarse Generaal genaruná. FARKAS, die in West-Dv i tsland ver

, - blijft.De l eider voor :Se l e ie zou een in Be l r-;ie woonachti ':Se 
'Hongaar zijn ge na&md KOSMA . · . 

- 1Le l e i der yoor Bel gisch Limburg Z01J. zijn DULAI Michel ge boren 
t e Disnoshorvat(H)29.9.,1920,Hone;aar,mijnwerke·r , wonende te · 
Eisden(Belgie)Grafheuyel 3a. 
voorts zouden lid dezer organisatie zijn: . 

~ PAPP Férène geboren t e Tosneg 21~7.24,Hongaar,wonende t e 
Eisden TumUlus 27,komendc van Budabest 8 . 20 .1946; 

ITOTH Istvan ge boren t e Miskole 6 .12. 1925,Hongaar, wonende te 
Eisden(B)Tumulus 27,politiek vluchteling,sedert 30.4.49 in 
Belgie; 

/ I MA.RTON Laj os geboren te Turda 10.8.1924,W:ongaar,wonende te 
Luik rue $t .Leonard 556 ; 

- NAGY Laslo geboren te Senta 2.6 .1925,Hongaar,mijnwe'rker, 
wonende te Eisden Oude Baan 42,in Belgie se.dert 23.8.1949; 
ONODY Sandor geboren t e Tatabanja 30.10 .07 ,Hongaar ,mijnV.rer
ker , vertrokken naar Australie; 

,...-1 HALAS Bandor cebore::n te Budabest 31.7.13,Hona;aar,mijn"rerker, 
, wonende te Ei.sden Oude Bean 3. 

De Inspecteur A 

n Heer Pro-cureur- Generaal , 
~ gö.Directeur van Politie 

te 

's-H e r t o g e n b o s c h. 
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~ . /J.P / f .......... . 
Doss _J. __ ()d..d .. ~---g .... . 

1 ~ •• :. !j::i~~~:-' _ .. . ~ ... ,~ 
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Valse aàflsbisschop 
aangehouden te Brussel 

~af zich uit voor hoofd van de Hongaarse 
orthodoxe kerk . in Amerika 

De ge echtelijke politie bij het 
parket t~ Brussel heeft enkele 
dagen geleaen de 70-jarige Theo
dosius de Nemeth, van Hongaar
se nationalitei't, en die zich uit
gaf voor de aart!;,_bisschop van de 
Hongaarse orthodoxe kerk in 
Amerika, aangehouden. de Ne
meth werd in 1880 geboren in 
Ndorogd in Hongarije. Ongeveer 
een maand geleden was hij naar 
België gekomen en deed er geld
inzamelingen z.g.z. om de reis
kosten te dekken voor zijn deel
neming aan een congres van ver
tegenwoordigers van alle gods
diensten te Montevideo in Zuid
Amerika. Hij was vergezeld van 
een dame, die hij overal voerstel
de als zijn zuster, doch die nie
mand anders was dan zijn echt-

genote de 5.0-jarige Blanche de 
Nemedy. Aan sommige mensen 
had de «aartsbisschop» ook ver
klaard dat hij in Kairo verbleven 
had, doch dat hij er moe:.'t vluch
ten daar zijn leven er ir. gevaar 
was. 

De gerechtelijke politie heeft 
tijdens het onderzoek uitgemaakt 
dat de Nen;eth seêsrt 20 Januari 
in een hotel te Brussel gevestigd 
was en dat hij daar vertrokken 
was zonder de verblijfskosten te 
betalen. de Nemeth had verschil
lende trukjes gebruikt om geld 
van sympathfsanten op te lich
ten. De slachtoffers van deze 
manc:euvres worden verzocht zich 
te laten kennen aan de gerechte
lijke poli tie ten einde het onder- 1 

zoek te vergemakkelijken. 



Uw kenmerk: 
72000 

Ons kenmerk: 

1105/49 

Dat~m: 

22 Jan~ari 1951 

In antwoord op Uw boven aangehaald 
schrijven van 27 October 1949 deel ik U het vol 
gende mede. fuijn bericht, d.d. 14 Maart 1949, 
no. 392/49, waarnaar U in Uw bovengenoemd schri 

• ven verv.ijst, was afkomstig van de bron van 
N~n€n. Deze heeft getracht nog naaere inlich
tingen te verkrijgen, doch dit heeft geen re
sultaat opgeleverd. Daarna is deze oron ~itge
vallen en later is hij naar Engeland vertrok
ken. Bij een gesprek met hem enige dagen gele-
den, waarin nogmaals naar bovenstaande werd 

geinformeerd, bleek, dat van N~nen geen mogelij 
heden meer heeft om het geval nog eens nader 
te bekijken. 
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Van: C 8 

V0or: CO 86369 OAi: #Or ... 
PAR: tA ;--

.,- Eet :rtong~=>.arse tijdschrift 'Sii grans Jzabadszaj'' vroràt 
uite;egE>v"'n L ::: 3.rijs (S) , BoitP -)ostale 4605 , door H. KELENY , 
I GJ'J)Y - YIS3 , .:>mldor en J . JTYACEJ . Voor Hederland treedt op 

)i t : .A. •;.é,.YLER , H. t.aeckstrac1t 7'7/I te Den Haag . 

6 Jun i 1950 



15HIISTERIE VA.~ 
BIJUNif .. t.Al'·illSE W:EN // 

_" ,~ ~4 •• •a-Gravenhage, 6 
,.-" . 

J'uni 1950 

No. 
. Bijl.: 

86369 
een 

J 

/ 

• 

Betr.: Ho,']gaars Tijdschrift . VERTROUWELIJK 

Onder verwijzing naar Uw schrijven d . d . 30 Mei 19501 H - 4, 
Nr. 687, betreffende het in m.arginc genoaWJ.e onrlerwerp, deel ik U 
m~o. dat het verschijn'::ln van dit tijrschrift bij mi.1n .Dienst bekend 
is . 

Daar dit blad geen artH:elen bevat, v:a::.rvoor dezerijde inte
resse b8steat, echt ik een gerec.elde toezsnding voorshand niet van 
belang. 

Het tijdschrift doe ik U in vonwe dezes wederoJ11 toekomen. 

Aan de Heer Commissaris van Politie 
te 
PLHELO 

BET HOOlTl VAN DE DmHST, 
Namens deze, 

J'hr Ur i: . J'. Th . Serraris • 

t& 



Verbindi~ no. 49.'i.ertrouwelijk. 
H-4.no. 6Ç . 
Onderwerp:~ongaars tijdschrift. 
Bijlage: één. I~ -· --:-:'-"-:.....' ~ 1 

•P•F -~ _ ~;r;;;- i 

• 

• 

toek~!,~;·:~~ ~~~m~~a~; ~=~ :~·~~tr ·~~ï::~: ~~t~ 
schijnend Hongaars tijdschrift, hetwelk ~~-ge
bruikmaking zeer gaarne van U terug ontvang. 

Voorts ware mij te berichten of het verschijnen 
van dit tijdschrift bij Uw dienst bekend is. Indien 
zulks niet het geval mocht zijn, kan dezerzijds voor 
een geregelde toezending worden zorg gedragen. 

f 

30 Mei
1
1950 

'r I 
I 



•· .... 
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Destijde besohikte,.U, indiE?n ik·mij goed herin
ner over een. bron, ·;die inl-ichtingen kon. ver., trekken ·ove;;. ... 
Hongaarse·protestante thecllogen in Nederlanq (öeurs~stu.
denten). Gaarne ZOlc ik van U vernemen 'of< Uw bron inlich-
'~ingen zon ktinne~ ve:r:.echa:ffen ov:er;de bedoelde Hongaarse 

· stu.4enten. Indien dit m0gel:tjk is' zou ik t.z.t.· graag, 
enige vragen aan U: toe~enden met betr~klting tot dit on-· 
derwerp. · · · · .. ·· · • · · · · 
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N 0 TA. 

VOOR KB. 
VA.l~ c a. 
Bet;r-.·: inlichtingen 

Hongaarse bron. 
' . 

. oo:-77622 

'' 
,. 

• ·I• - , "' , 

.. Naar aanleiding van U:·vr rapport No. 621 dd. 6/1-50 
betreffende inlichtingen uilt Hongaarse bron zou ik het zeer · 
op prijsstellen indien t.z.t. nadere inlichtingen zouden 
knnnen worden verstrekt omtrent het gestelde in de punten 
13 en 12, resp. handelende ove~ de komst · van een Hongaarse 
Katholieke priester naar Nederland en de bundeling van Hon-
gaarse arbeiders in Hederland. . . 

De afdeling visa-aangel'egenheden van c. heb ik 
ook verzocht aandacht te bes·teden aan een eventtlele .komst 
van een Hongaars~ geest.elijke naar Nederlan-d. 



I ':;. !\PPO RI' van KB 

"" voor c. 
.... 

Nr . : 621 

( Betr .: inl. Hang. bron . 

Bijl. : l. 

KB , 6 Januari 1950 . 

t, 
f 

V,~ ,- ' 
,:;_~Q?~~q/ I' '" C).!~ .tfJ 

10 JAN. 195G 

'I I_A~ 77~-Z.R. 
1 

Hierbij enige inlichtingen uit Hongaarse bron. 
Gemakshalve worden ze volledig weergegeven, hoewel sommige 
stukken voor C. minder belangrijk zijn . 

--· OP KAART 
ACO/ '{ e_ 

DAT: Uf;Jr! 
~AR: c"fC 
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12 December 1 949 Brussel : 

l. In Belgie v;orden de aangelogenheden van de Hong aarse emigranten 
vertegenwoordigd , beschem.d en begunstigd, ook op politiek gebied , door 
het "Comite der Hongaarse emigratie" (Belg1umi l.agyar biJligrans Bizottsae) 
bostaande uit de 10 meest vooraanstaande persoonlijkheden onder de 
HOngaren in Brussel . 

2 . De Hongaarse club i n Brussel (Brusszeli t:agyar Club) verbindt de 
Hongaren in Dclgie op maatschappolijk gebied , zorgt voor instandhouding 
van het nat i onal e gevoel en in sociaal opzicht. De Club bevindt zich 

.....,. \ Rue de la Tete d'Or in Brussel. President: de heer GYUJ:1{A, 
X \ algemeen secretaris: do heer Dr • . DeAK . ll!r zijn 100 leden . 

" · Zoals reeds bericht werd , hebben aanslagen ter en Hon(raarse emigranten 
in Brussel plaat s gevonden . J~;en Bongaa r werd op straat neergeslagen, 
een ander werd verg iftigd . Door de politie vordt nog onderzocht of 
hier spra·e is van met elkaar in verband ~taande georganiseerde 
ferrovistische daden • 

. .J.l . T»lÇïl_3.. •. . . 
,r" ... ! 4. . Een zekere .TenO BUKK , die in Boedapest als Russisch officier bekend 

X 
was , vluchtte voor de Franse politie onlangs uit Parijs naar Brussel . 
Hij gaf daar als referentie eon adres in Amsterdam . Dit adres volgt 

~ , ~over enige dagen . ~~ t...... u..e:-.....1-f.l' ... ~ e~.-..:.. .~ ol..o>··ff 
oroS!_../~ f5 . Op grond van Russi sche uitv~n werd onl angs door de rode 

Go (;' ..".... Hongué:ll'sE> regering aan de politieke politie opdracht gegeven ~ · 
-7 Russische auto's, vrachtv;agens etc, die over de grens caan te onder-

a D I 'i ' ZOel:Cen . In geval van tegenstand is het geb ruik van repons t:eoorlootd . 
(Dit ter verhindering van het over de grens smokkelen van vluchtel inben 
door Russische militairen) . 

6 . 12 December 1949 Brussel : 
"' )( ' Een zelrere Dr . I zsak Erwin GOLDSTE.IN , (v:aurschijnlijk Rabbijn) hoeft een/ 

half jnar geleden van het Rabbinaat .Amsterdam een 'tuitnod igi nG" ontvange~ 
(.) '[ dit diende s l echts om hem in Brussel "a.l s betrouwbaarn te doen \ 
~ schijnen . Genoerndf schijnt BolsjeVli st i sch agent te zi jn, bevindt zich I 

momenteel in Pal estina . 

~ 
'7 . Het Hongaarse Ebigranten blad "Szabad Toll" (Vrije Pen) - Ndacteur 

Dr. ?Pltan Dt:.AK, ver-schijnt vanaf l Januari 1 950 vwkelijks in cou.~.antvoro . 
(Tot nu toe maandbl ad) . Ook zal tegel ijkertijd een uitr ave in h t 

.__ Frans verschijnen , welke ter inzage zal -.orden voorgel egd . 

( 
e .( l RO in Bel gi e ondersteunt vïorkl oze emigranten maandeli jks met gemiddeld 

(.4000 Belgische fr ., in Zwitser and met '1 3'1itserse fr . per dag . 

9 . 14 Decomber 1949 Parijs: 

10 

Het aontol abonne ' s van "Humanito" is de laatste tijd van 400. 000 op 
2?0.000 teruggelopen . 

1? .llecei!lber . 

(1 .~ 
De Hon-:;uarse -protestante Theol ogen in Holland {beurs-studenten) v;orden 
geïnstrueerd door de in Utrecht ~ronende Honcnarse Universiteitsprof . 

x , . ~ 
~ 

Pal SEBEST!.c;N (:politiek bot.rouv:buar) , die al in 194_ emigreerde . Ondor de 
huidi ge Theologen zijn - v.ol',<ms Parijse r.~min.; - Arpad S.i:.J3.l!:STYEN to 
Utrecht en Poter TOTH (Den Iia:ag ) als absoluut betrouv1baar t beschouv.en . 



_, 
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11 . 1? December, Parijs: 
In Parijso kringen bevreert men dat Bolonyi binnenkort gezant in 
Parijs wordt en dat ue tegenwoordige gezant SZANTO (spreekt 
woord Frans) tot consul-generaal in Nev1 York {of gezant in 

geen 

~ as hington of Den Haag) benoemd v.>Ordt . 

12. lb December 1949. In Parijs werkt met een zeer aanzienlijk aantal 
deelnemers een "Hulp en raadgevings-ors anisatie voor Hongaarse 
arbeiders", Parijs ? , 1?/bis, rue Amelie, voorzitter en leider: 

. .-.- I st van VINC2E . -
Deze o r ganisatie is vrij van politiek, staat op Christelijk-nationale 
gron~slag en is door de Hongaarse nationale comite's (U.S.A~ en I.R.O. 
erkend. 
Haert het plan zich met niet Juarxistische arbeiders vakVerenigine en 
(corporaties) in Holland in verbinding te stellen on wil ook hier 
eenzelfde Hongaarse arbeiders-organisatie oprichten. Zoekt voor dit 
doel een geschikte betrouwbare Hongaar in Holland. De krant van de 
organisatie verschijnt in Parijs 2 x per maand. 

13. De uitzending van een Hongaarse Katholieke priester voor de Ronraren 
in Holland , zal ~oedig plaats vinden . 

14.- 0tto von BABSBURG, Hongaarse troonopvolger bevindt zich al sedert 
maanden in Parijs . Hij heeft lang ih Hotel Cayr! (4, Bd . Raspail) 
gewoond . Kortgeleden heeft hij een huis gehuurd. Z.K . H. heeft contact 
met de meestorider leidende persoonlijkbeden van de Ilonr:aarse> enigratie 
Heeft zeer grote invloed in Washington , Londen en ook in Parijs . 
Is over HOngaarse gebeurtenissen(~n personen) van tientallen juren 
terug, nauwkeurig gcinfonnecrd . Gebruikt zijn crote invloed in het 
belang van Hongarije voor een spoedige bevrijdin~ met groot succes . 

15 .Parijs: (Namen en adressen van l eidende BOD(_ aarse emigranten in Parijs) 
Dr. Pal AUER (gewezen Rong. Gezant in Parijs , Universiteitsprofessor) 
Hotel Plaza ~ Av . JLontaigne 

-- .Or .Antal ULL.!!!:I:N-REVI C2KY, Paria, 4 Bd . Raspeil, Hotel Cayr6 (gewezen 
gezant in Stockholm, Universiteitaprofessor) . 

1'- Lajos HAJDU-NE1!11!:TH (gewezen parlementslid, terenwoord ie; leider van 
de Hongaarse Christelijke V~).ksbewagine) . Cit6 Du]Xlnt, 12/bis rue 
Pergolese ~ - Viil in J"an•J.ari voor enige dagen naar Holland om in de 
Hungaria Club te AJusterdam 2 voordrachten te houden . 

){ I Pal SZABO (gewezen af(5t>'Taardit;de , staatssecretaris), in Holland 
'' geweest, is terug gegaan- Parijs, 9- 39 rue Richer, Hotel Servantes . 

f Lili DOBJil.HOFF (schrijfster, journaliste) 
Paria 8, 14 Rue de la Tremoille. 
Baron I stvan KRAY (Secretaris van de Hongaarse Christelijke Volksbe-- weging) . 

-"""""' Bela BOKOR, afdelingsraad , Paris lbe , 42 Bd. Garibaldi Hotel R:>tiaire, 
(leider van de Boerenbond) . · 

~ Tibor HAM (gewezen afgevaardigde , leider van de Sectie voor binnen
landse aangelegenheden in het Nationaal Comite, leider van de boeren
bond) , Paria, 15e, Bd. Garibaldi, Hotel Segier. 

--, Sandor BORSOS (gewezen afc;evaardif;de , een leider van de Boerenbond) 
Paris 9 , 39 ruo Richer, Hotel Servantes e 

~ Dr. Frigyes PISKY (Parijs) leider van de Sociaal Democraten (fractie 
Peyer) . 



- 3.-

Hongue:PSo Natieftaie eonrite J.n de U .s .A. oea eigea officlSio rud±o-
2:ender hebbGR . 

17 . Lili GASPAR, zoals reeds bericht - secretaresse van de HOngaarse 
handelsattache in Brussel héeft zich enige Vloken geloden terug get 
Zij woont nu bij haar oudera in Parijs . De rode regering in Boedapest 
houdt haar kind daar als gijzel aar vast. '1j heeft 660. 000 Belcische fr 
ambtelijk gel d bij zich gehouden en heeft de rogering in Boedapost 
laten weten, dat zij hc::t ge;t.d slechts teruegeeft wanneer men haar 
kind aan haar terug. geeft,~ een vrije uitreis naar de moeder 
toe staat. 

-~ l8 .Den Haag, lfl December 1949: 
.j-1 /' f l!'rau TARNOK-SOLTI is hot "lief je" van BOLONI . "'y · 
__ / '. li Bolani heeft vandaag in gezelschap van Tarnok a ti en zijn vrouw 
~ het geschenk voor Stalin (in verband met diens 70 ste verjaardag) 

) bij de Sovjet Ambassade overhandigd . 

1 • Frl. PONGRACZ moet op bevel van de gezant en B·OOOS, ieder woord 
~ van da bezoekers (wat zij in het gezantschapsgebouw s~re n), noteren 

(stenograferen) . 

20. De sfeer in de Oranjestraat moet verschrikkelijk zijn . De ordinairste 
woorden zoals: hoor, bandiet etc. etc . rorden voortdurend geb_ruikt . 

Frau LOHRINGER on BALOGH vonden kort eeleden een geschikte nièuwo 
ning voor de handelsafdeling door middel van een advertentie . 

Toen de verhuurder echter hoorde dat het was voor de rode Hongaarse 
regering wees hij de huurder af o Nu wordt weer opnieuw geadverteerd. 
(1 ?/12/49 .'1 

22 . Op de Oranjestraat is Zbndag 18 December 1949 een koerier geweest . 

23. Het rode gezantschap heeft nieuwe "rode" van eon Hong . Sovjet-Staats
wapen voorziene diplomaten passen ontvangen & 

24. De Hongaarse politieke vluchtelingen nemen de l aatste tijd in grote 
/ getale de richting Joego- Slavie . 'In Yougo-Slavie worden deze door 

de ryo l itieke politie gearresteerd en in Belgra~ Titel en Nagybecsherek 
geinterneerd . 2a.j worden te werk gestel d voor de zwaarste landarbeid , 
alsmede voor de mijnen a18 dwangarbei der . Het aantal bedraagt 6 .000. 
~r zijn ook vel e Roemeense vluchtel ingen geinternoerd . 

Om vlucht en dissidentie te vorhindsron heeft de rode regering in 
Boedapest verordend dat Rijksambtenaren s~hts met een schriftolijke 
"vergunning" langer dan 3 uur van hun bureau mogen weg blijven . 
Wanneer het v1egbl ijven zonder vergunning eeschiedt , wordon zij direct 
door "vertrouwensmannen" in hun woningen opgezocht . Do politieke 
vertrouwensmannen in de woonhuizen meeten voortdurend berichten over 
buitenl andse correspondent ie van de huisbewoners . 

25 o I n hot geval dat men in Parijs - Brussel iets hoort over "verdachte 
reizigers" naar deze landen , wordt dit direct gemeld . 



MI~1STERIE VAN 

Afdeling POLITIE 
Bureau: Kabinet 
No.: P . 392/49· 

's-GRAVENHAGE, .,.., NOV 194? 

·Bericht op brief van 26 .lO. t 49 , 
No. 70836 

Men wordt verzocht bij aanhaling van deze brief dag. 
tekening, afdeling en nununer nauwkeurig te vermelden 

betreffende Peter r"'":'...,llo:ol.1.--, 

Aan 

V e r t r o w e 1 ij k • 

In antwoord op bov~nvermeld schrijven heb 
ik de eer UHoogEdelGestrenge mede te delen, dat 
Peter 1'Al.JBER in de aélministratie van de Ri 
delingendienst niet voorkomt . 

DE lrrNISTE3. VAN JUSTITIE, 
Namens deze , 

Het Hoofd van het Bureau Kabll1et 
vam de Afdeling Politie , 

Jorrr . J . P.G. Goossen) 

het lfinisterie van Binnenlandse Zaken, 
Hoofd v. d.Binnenlandse Veilighei dsdienst , 
Javastraat 68, te ' s-GRAVENIL\GE. 
t . a.v. Jhr. Mr . W.J. Th. SERRARIS 



NOTA 
Van: KA-R.Á. 

Op 15-11-49 werd aan Sardine brief No. CEH/49/248 en aan 
Clipper brief No. CAH/49/541(72190 en 72190a) geschreven 
betreff nde ALDOR en Antal BAN. 

15-11-49. 



RAPPORT 
Viine KA-R.A. 
A2n: Hoofd C. 
No. s.11. 
ONDERWERP: ALDOR en~. 

i,.' 

T.1949 · 
1,_ -

f_i__Yl!~~ 

6)( 11. x / Midinette deelde ons rEede, diit Ant&l B N (zie E.1§.2-67J66) 
vermoedelijk identiek is alil.n Anten ~' vröëge~ Ministe~ 
Vlil.n Indust~ie in HONGARIJE. 

2. Hij vroeg in Janulil.ri 1949 een visum voor ZWEDEN lil.lil.n, d &t hem 
ook verleend we~d - voo~ een 14 dlil.ags verblijf - en dlil.t warm 
ondersteund we~d door de vroege~e Hongaiirse Gezlil.nt in ZWED~N 

...-IDr. VILJ.I.iOS ,BOHM. Anten ~ is echter nooit in ZWEDEN gear
rivee~d. 

3. Midinette weet niet, waiir hij thlil.ns is. 

4. Is omt~ent ALDOR lil iets bekend? 

20-10-49.~ 



'• ~ ' • ~ •, p ~ ..o 'j' .• . I '/>' I ' !- • ~' .~ 
· In ant\voord op Uw, .rapport d.d. 20' Octobel" 1949 

.No.' S_.ll, l?etreft'endé ,Äldor en.' Ban, moge ik ·u· beri.chten 
dat het tot .op hed.en niet mogelijk geweest ia .nädere ge- . 
gevei!B t~ verkrijgen omtrent Aldor eri·.·!Je.n. Voor zover : 
nagegaan kon wo:riien zijn betroklceium: nog ·niet in 01is land 
genrrive~rd. De Kon~ ~r. ia verzocht . ons onverwijld in 
kennis te stellen van een eventuele grensó~~rechrijding 
van ·bovengenoamde pe~~onen. · . . ·· . ·. · . 

'" '• 

•· 



RAPPORT van KA- R.A 

CT. 1949 · I . Bestemd voor ACD 

Nummer F 75 7:LPv-o. 
ONDEffi'I/ERP: SOOS en 1'\IEINBERG. 

In annvoord op onze brie~, pummer 5~7~, dd . 16-6-'49 deelt Expresse het 
volgende mede : / 

Er is door h~ een onderzoek ingesteld naar SOOS, ~INBERG en MIKES; 
SOOS en JURÉS zi ,jn bij hun dienst bekend, WE INBEHG echter niet, zij zou
de~ien moc;elijk, dan ook gaarne na.dere inlichtingen betref~ende 
l)arli hebben. 

'-'-' I soos" G~rula, geboren 7 .3.21 te Kenielse (Hongarije), zoon van Daniel 
SOOS" en Eszter BALOill~S, kantoorbediende, kwam van Nyireg- Yhaza (Hon
garije). Is op 15-4-1948 clandestien in Frankrijk binnengekomen via 
SaarbrHcken. Werd wegens dit ~eit tot een maand gevangenisstraf veroor
deeld. Werd in de Sante'gevangeni s opges loten, v ervolgens op 23-5-i948 vrij
gelaten . Sinds die datum woont hij op kamers in een hotel~ 12 Rue Vandame, 
Parijs (l4e). Hij werd in orde bevonden" heeft eenidentiteitsen reiskaart 
nummer 47 AB 10510" uitgegeven 10 . 9.1948 door de Prefecture de Police , en 
geldig to t 14-9- 149. · 

1' _.... 
~ GYORI , Emeric , noemt zich "MIKES Inne"" geboren 9-2-1900 te Boedapest, 

gehuwd met zijn landgenote FUCHS, Veronique, geboren 18-5- 1912 te Mater
za.llea" heeft twee kinderen . · 
Na van 1933 tot 1934 in Frankrijk te hebben gewoond, is hij er op 30 . 10.37 
teruggekeerd. Houder van een speciale verblijfsvergunning, uitgegeven door 
de Pre~ecture van Seine & Oise, geldig tot 4.9 . 1957. 
Sinds 1944 woont hij : 20 , Rue Chanzy te Viroflay, als directeur en Hoofd
redacteur van "NYUGATI-HIRN~K", een wekeli j ks versc hijnend democrati s ch 
Hongaars immigrantenblad ( oppositie-blad ) en van de "Courrier de l 10ccident" 
(aanvulling van dat orgaan ). Hij werkt eveneens voor h t1t Immi gratie-blad 
"DEL.'I.MRRIKAI-!v!AGVERSANG'' verschijnende te Buenos-Aires .. 
Hij was ook de stichter en directeur van het democratische dae;blad "NAPLO" , 
van 1925 tot 1933 . en oud- pers attache van de Honge.arse Lee;atie ; hij hee~t 
deze post verlaten vanwege het ~eit, dat zijn p olitieke opinie in strmjd 
is met die van de huidige regering te Boedapest . 
Hij zou tot de rechtse ~ractie van de Kleine boeren-partij horen . Ili.j valt 
de Hone;aarse regAring aan in de bladen/ die hij dirigeer t . Hij zou trouwens 
vele bedreiginzen van zijn politieke tegens~anders hebben ontvangen. 

,.. 
SOOS z ou aan een i nformateur van de Sm·et~ Nationale aangeboden hebben een 
drukkerij van valse dollars aan te brengen . 
De operatie , waartoe door de Surtt~ in samenwerkine; met de Prefesture de 
Police werd besloten, leidde de uitvoerenden naar Viroflay, Rue du Chemin 
de l a Vier ge, naar een hui s , gr enzende aan da~ van de Col . LUPPE, Amerikaans 
Militair A ttache . 
De operati e leverde geen enkel resultaat op . Het schijnt, dat SOOS door een 
inbraak uit te voeren had willen doen e;eloven, dat er dollars e.anwezir; waren 
in het huis of het bureau van de Honr;a.arse jollrnalist GYORI , &eric. SOOS 
vrerd inderdaad ~earresteerd, maar niets kon hem ten laste worden gelegd . 
SOr)8 schijntf te leven van subsidies , die hij van het Re~ugié'-comi té ontvA.n[;t, 
terwi,jl hij met diverse zaakjes ook wel winsten maall:;t. /~s lechts. 
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MINISTERIE VAN . 
BINN.ENLANDSE ZAKEN '' 

's-Gravenhage, 27 October 1949 

N4.72000 
Bijl.: Gene 

Betr. : \'lF.J:N.BERG 

VJiRTHOOVI ,, LI.TK 

. ' 

, , Onder verwijzing naar Uw schrijven Nr.392/49 
I.D. d.d. 14.3.1949 betreffende Weinberg en Dr. Soa , JJOge 
ik U verzoeken mij indien mogelijk nadere inlichtingen te , 

. willen vorstrekken bet:reff'ende de Hongaar Weinberg. 
Met de in Uw schrijven genoemde -Dr. Soa wordt ~edoelä: 

1 Gynla soos, geboren 7 .3.21 te Kenielse ·(:aong.) van berqep 
-kantoor. bediende . Betrokkene is. · op 15.4~1948 c1andea~:en 
in Frankrijk binnen gekomen. Voor dit feit werd hij tot 
een maand gevangenisstraf vereordeéld en op 23.5.1 :8 weer 
vrijgelaten. ' _ 

Emeric Gyori noemt zich Mikes Inne. Hij isi 
geboren . te Boedapest op 9 .2.1900. Betrokkene is oud-perà
attache ·van de Hongaarse Legatie. Hij heeft deze poat ver · -· 
laten vanwege het feit , dat hij zich niet kon verenigen met 
de 'huidige politiek van de Hongaarse Regering . 

soos is inderdaad gearresteerd geweest in ve,,.h~·n 
Jaet een inbraak in het huis van de Hongaarse journalist Gyori, 
maar er kon hem echter niets tef laste worden gelegd·. 

I' 

HET HOOFD VAN DE DIENST • 
Namens dez~ • 

. Jbr Ml- ;7 ol .Th . Serraris • 

. Aan de -Heer 11oofdcomm1ssar1s van Poli t1~ . 
te 
EINDHOVEN. 



.. 

's-Gravenhage ~ 26 .October '1.949 
Javae.traat 68 "' 

· Ho. 70836 
Bijl.: gene 

. Hiermede heb ik de eer U te ver~oeken mij . te 
Wille 1 doen.· berichten hetg·een bij de Rijksvreemdelingen.
dienst bskenà is t'lopens een Honga~r, genaamd Peter TAUBER. 

.. , Volgens _een alhier uit betroawbare bron ont-
.vangen be:rleht zóu TAU.BER éen van. de Hongaarse stndenten 
zijn welke .. voorgeven tmal'" Z-v7itserland. te zijn gevlu.cht, 
maar in ~1arkelijkheid op zot1.den tred.en ars age,aten van de 
htlidige 'Hongaarse Regering. · . · 

· Van lli t 'Bel'~~ zou hlj. geen vistun vooi: Nederland 
h~ ben gekregen; maar het is niet ui~gesloten, dat hij zich 
desondanl:s n:s~ar Nederland heeft begeve.n. . • 

. $T HOOFD VAN DE DIEl~S"J.~ 
Namèna deze, · 

tll)/!-

De Hoogedelgestrenge Heer 
Mr 'J .P . G .. Goossen, · 
Hbofd Burean Xabinèt van de Ai'd . 
van ·het Ministerie van Justrtie, 
Raamweg 47, 
' s-GRA VE.1.mA GE. 

Jhr Mr rl . J .Tb.. Serrariá 

Politie 



; 

lio. 70S36 
·Bijl .: ., gene . . 

. , 

. · o·nd~r ver~ijzing ·:~aar . mijn·· 'schri'jven' dd,." )0 Sep-
teJI!ber 1949 No • . 69133 betreffende Thomas ALDOR e.~ PRESSER , 
moge ik ' U verz-oe!ten evene·ens op de , lijst . van geheime signa
leringen te doen opnemen· de Hongaar· Peter T.A.UBER~ welke per
soon · eveneens vermoedelijk .met BAN .1.a venbi'nding.zal ataah • 

· · · · Bij . ee.n . ·eventuele . grensoverschrijding va be- · · 
trokk;e e·zou .ik het zeer _op :prij$ ·ste,1.len biervan o~verwijld 
in kennis 'te worden gesteld en !1:1-dien mog~lijk, ·Onder :w:er-

. · meldtng . van' het · ~dres ( de adrés sen). ~taar,h~en · hij z.ic h ta Ne-
;· derlend' wil begeven. ~: ;·,. · : · 

. ... 

· M. O. . . 

' -



MJ1\1STERIE VAN JUSTITIE 

Afdeling POLITIE 
Bureau : Kabinet 
No.: P. 371/49 Geheim 

's ·GRAVENHAGE, 

· Bericht op brief van 
5 Ootober 1949 No.70258 

betreffende .ALDOR. 

Men wordt verzocht bij aanhaling van deze brief dag .. 
tekening, afdeling .en nummer. nay.wkeurjg te vermelP,en 

I 

Aan 

; 15 OCT. 1949 

\tJl'l/7. 
In antwoord op bovenvermeld schrijven heb 

ik de eer UlioogEdelGastrenge mede te delen, dat 
de Hongaar ALDOR in de administratie van de Rijka
vreemdelingendienst niet voor komt. 

DE 1IDliSTER V Ju~ JUSTITIE, 
Namens deze, 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet 
van de Afdeling Politie, 

Bij afwezigheid, 
I'i ens deze, 

het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, Hoofd v. d.Bim1enlandse 
Veiligheidsdienst, Javastraat 68, 
's-GRAVENHAG-E. 
t.a.v. Jhr.Mr. W.J.Th. SERR.ARIS. 



3 ucr. 1949 

e U 17551 b - C 56 - C1/CS2 

·-e 

vO 
/ 

Ik moge verwijzen)Öaar Uw schrijven, 
d.d. 26 Juli, no: 6~ en ik kan u mede
delen, dat de namen van bongaarse studenten 
die naar NEDERLAND zijn vertrokken zijn: 

-«"" 'rhomas AIDOR en 
Peter TAUBER. 

Vanuit BERN hebben zij geen visum voor 
NEDERLAND gekregen en bet is dan ook niet be
kend of zij NEDERLAND hebben bereikt. 
Ik verwacht echter nader bericht bieromtrent 
n zal niet nalaten U biervan op de boogt e 
e willen stellen. 

A. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
1 sGRA. VEWIAGE. 



MINISTJ!RIE VAN 
BINNENlANDSE ZAK1!N. 

va/Gravenhage, 5 October 1949 . 

,\. 

. •• 

• 

•• 

No . 70258 
Bijl.: Gene 

Betr. : AJ.DOR 

'niermede heb ik de eer U ta verzoe~en , I . . . 
mij te willen doen berichten hetgeen bij de Rijksvreem-
delingen~ienst bekend is nopens de B:ongaar, genaamd 
ALDOR, nadere personalia zijn' dezerzijds niet bekend. 

Volgens een alhier uit betrouvmar_ bron 
ontvangen bericht zou ALDOR een van de HOngaarse stu- · 
denten zijn welke voorgeven· naar Zwitserland te zijn 
gevlucht, maar in werkelijkheid op zouden treden als agen
ten van de huidige Hongaarse Regering. 

, Het vermoeden bestaat, dat AlDQR reeds 
ln Nederland 'studeert • 

HEr HOOFD Van DE DI:ENST, 
Namens deze , 

Ci;JiL-

De Hoogedelstr . Heer Mr. J".:P.Go Goossm. 
Hoofd Bureau ~abinet van de Af'd . ~oli tie , 
van het ~1nister1e van Justitie 
Ra mweg 47 
'S4RAJI'lil'mAGE. · 

'•• 

· J1a• i\fi.' 'w:x.Th.Sm:-raris. 

I f 



Verbinding: No.l2 

Doss.l3/634 
Onderwerp: ALDOR 

VER TROmVELIJK 

Datum ontvangst bericht:--
Be trouwbaar heid berichtgever:--
Waardering bericht:---
Tevens bericht gezonden aan:--
Medewerkende instanties:--
Ondernomen -actie:---

B.O.S. van 16 Augustus 1949 
No.67366 M.v. B.Z. 

21 September 1949. : ro:z.s-tJ> 

? Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt mede
gedeeld, dat vooralsnog niet is gebleken, wie met ALDOR 

wordt bedoeld. 
Deze naam komt niet voor in het Bevolkingsregister van 

•s-Gravenhage , noch in de administratie van de Afd. Vreemde
lingenpolitie en de Rijksvreemdelingendienst. Ook anders
zins is niet kunnen blijken, dat een Hongaar van deze naam •(.r ' s-Gravenhage verblij ft. (einde) 



No. 69133 's-Gravenhage, 19 September 1949 

Be".;reft: Antal BAN 

Bijl. 1. 

Naar aanleiding van Uw telefonisch verzoek van 14 
dezer 1 waarbij U meJedeelde ons schrijveu No. 67366, 
dd. 16.8.49 niet te hebben ontvan5en, dJe i1{ U thans 
als bijlage een afschrift toekomen. 

Over igens moge ik U verwijzen na2r mijn orief 
No. 69133 dd. 10.9.49. 

M.o. 

r . 67366 
c lJ 

'ri . 1 . •. t9 'etr . 



MINISTERIE VAN JUSTITIE 

.-:5 5 EP 194 9 Afdeling POLITIE 
Bureau ; Kabinet 's-GRAVENHAGE 

No.: P. 326/49 Geheim 

Bericht op brief van_ , Al Men wordt verzocht bij aanhaling van deze brief dag-

26 Aug . 1949, No. 68189" I' • tekening, afdeling en nummer nauwkeurig te vermelden 

betreffende H de engaar Presser • 

.' ·~·~·"-1 
N ET O.K. 

ACD / h 

DAT: 
t,PAR: 

~ ~ SEP. 1949·, 

1 ACO/ Zi~ 33 

In antwoord op bovenvermel a. schrij ven heb 
ik de eer UHoogEdelGestrenge mede te delen, dat 
de Hongaar PRESSER dezerzijds onbekend is. 

DE LIDfiSTER V Jr .ms n •.:.I .t<.: , 
Namens deze , 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet 
van de Afdel ing Politie, 

) (Er. J . p. G. Goossen) 

Aan het 1Ylinisterie van Al gemene Zaken 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsàienst, 
J avastraat 68, 
' s-GRAVENHAGE. 
t. a. v. de heer Ref . L. POT. 
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RAPPORT 
Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd C. 
No. A 80. 
ONDERVIERP: A.LDOR. 

1. K. Clipper heeft informaties, die er op wijzen, dat· Antal 
~, ex~Minister van Nijverheid in Hongarije, na~r 
Zwitserland ging om aldaar onder Hongaarse émigré's 
te opereren. Het leek, oî zijn pogingen er in hoofd
zaak op gericht waren om een Hongaarse Soviaal Demo-

"- crat1sche Partij te stichten ten einde die van ~~ 
te beconcurreren en in discrediet te brengen. 

Gedurende zijn verblijî in Zwitserland ontving ~AN 
gelden vaneen Hongaarse Communist genaamd .MARAS~vno) 
en opereerde door middel van een groep Hongaarse stu
denten, die bij .hun komst 1n Zwitserland émigré's 
verklaarden te zijn, maar die, riaar later bleek, 
agenten waren van de huidige Hongaarse Regering. Twee 1

fvan deze studenten zijn geidentiîiceerct als ALDOR (vno) 
-en PRESSER (vno). BAN slaagde er in een aantal van 

deze studenten in NTIERLAND te krijgen, o.a. ALDOR, 
, waarvan nu is vastgesteld, dat hij in den ~udeert. 

3~. Clipper geeft deze info door om ons en onze collega's 
in te lichten. Hij zou .het op prijs stellen op de 
hoogte te worden gesteld van de resultaten van ons 
onderzoek. 

17-8-49 • 



RAPFORT van KB 
voor .ACD. @ <P / 1940 

Nr. dJ_j . 
I' 

Betr .: 11 Nationaal comité" foj~st_ 
)' 
~ 

Uit betr ouwbare bron ver namen wij h et volgende: 

11 Het Nationale Comité" (Nemseti Bizottmany -
u. s.A.) is de ver tegenwoordiging van he t vrije 
Hongarije. Wordt gesteund en erkend door h et 
groot ste de el der in het buitenl and wonende 
Hongaren en door de Westerse l anden . 
Zonder aan partij politiek te doen bereidt dit 
comit é de bevrijding van Hongarije voor. Binnen 
het raam van deze organisatie kunnen 3 ver
schillende partijen worden onderscheiden: 

~ 1) Christ.Volksbeweging- leider Jozef Közi 
/ l HO.ttVATH. 
?( 2) Boerenbond - leider Ferenc NAGY. 
X. 3) Soc. ·Dem.partij - leider Karoly FEYER. 

De leidinggevende figuren dezer partijen hebben 
zitting in het Nationaal Comité en zijn ook hier 
invloedrijk. Bovendien zijn er nog andere 
Hongaarse organisaties in den vreemde tot stand 
gekomen ,,die voor het grootste deel ook erkend 
worden door het Nat.comité en er onder ressor
teren. 
Het meest onafhankelijke van het Nationaal 

. .. /).../ oomi té is de Sociaal Democratische partijfractie · . ·.r A'iJL (met een centr um in Zwitserland) onder de ex
l{ik~, minister BAN en zekere SZELIG. Zij stellen 
-~:.1 '· zich tegenover PEYER en veroorzaakten zodoende 

bijna een splitsing onder de soc.dem. emigranten. 
Kortgeleden werden onderlinge besprekingen ge
voerd om tot een sociaal aemocratische eenheid 
te komen. Het resultaat was een accoord, maar 
de facto is er eigenlijk weinig veranderd. 
BAN en SZELIG zijn nog te lang en te veel 
actief geweest in de "Volksrepubliek". 
De eenheid van de Sociaal Democraten blijft 
ook in de toekomst een vraagstuk." 

KB, 8 Aug.1949. 



' •, . .. .... 

' Ei~- me do mog~ ik U v-er,s.oeke· mij te· à.oen berichten 
hetgeen . u ibclto:nt1 is or.ttront de poli tièke or;tentering en even
tuele ct.i.:V'iteit van een .l{ongaars student= genaamd ALDORt na ... 
dere pers.ol'l$.15-a o~1.b~ik-e.ud, ::o'ner.dè te trwen.t. 

Vol "'f::ns e~n alhier uit ljetrollwba.rc Q-ron outvange.ï.l be
xich,t. zou ALDOE. in :v"'erb1'no:i.~1g sta n ill..t 1J Rou aar~~.:; studenten, 
~"elkf' \d t :iongarij.e :na.aÏ' Zuii(es:rland ZQilà:el'.!. ~;jn '!gevluchtn, 
maar die ogeli;j~~ aldaar als gel"~ten v~n de te ~.n raordige Hon-· · 
ga ·r·sc ,tf. ~oeri:a .... :werksaa .zou.defl ;z;"Ljn. · . ·. ' . 

J3~Yvrokl\:ene i,;GU ook relaties met Lön<; n ... 1.1 in Zweden on-
~ . . ~ 

a.er.1o;t.t en. . , : · · ; 
:t:er/ snoed.ige bean:trrö~n~àing··zaJ. dezer.+~ijds' o~ hoge prijs 

worden b E'lto ld o 

De Heer f,l:oofó.üvnL'liissari s 

van Pol~ 'tie. t 
te •s-GR4VENHAGE. 

. HET HOOFD \f .AN· DE D'JL~ .o:l!, 
lia.mens deze, 



. . . Van .. betr.ouwliare zijde wêrd · mij'n 'aarictach.-t ·ge~ea.tigd . 
op de· B,:o_ngaar.. Antal BAN·. (nad~re' parsonal'ti.9. niet, b~kend)·;. · 

·. ··.:voormalig J4iniste~ vari Industrie in ~ongarije, momentc:el. ver-
blijv·..,nite in zvaà:en . .. . . · . · 
·· . · Het· vermoeden bes· .. aat; uàt betrCitkcne .~i eh actief be-. 
zig lioud·t- met. het pene~~r.e.ren van !longaarsc e~r:m;ten Jn-ingen. '.' 

· ·· .;..,e htogelijkheid. besta: t, dat S4F r.:icli na;:u:. l;ederlcmd 
'' zal oe~ev.en. Bij een eVf;ntuele grf.msove-ri.>c.b~ijdi"4g. ·;van ·b~trok

kene zo~ ·lr ·he~- zeer op. prijs stell:e.n hiervahc .. çmverwijid in 
... )tennis t~ worden, gesteld,. ·en ir.~.dien mogelijk, oridf;,r'.ve:tme1ding 

van het adref3 (aP.rese:eh) wQ. rhee11. h:i..;] z:i.cll in :t:le~erland wil 
bégeven.. · · · 

• A 

' . ' ,., t vîV . 
. . ~r • c. 
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B 0 ~A.. Bij CO 67366 :.. 

Betr.: BP~ . Antal 

De signalering bij de Kon. Marechaussee van, 
bovengenoemde is met schrijven No. 77125 dd. 31 Mei 1950 
'Q'erva11en. 

31/5-50, c 10. .. 
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N 0 T ll. . bi j co 67366 

Betr . : AL:bOR 

De' signalering b i j de Kon. Marechaussee van 
bovengenoemde is met schrijven fo . 77125 dd . 31 Mei 1950 
~ervallen. 

31/5- 50 , c 10 . 



RAPPORT 

Van: KA-R . A. 
Aan: Hoofd c. 
No . E 162. 

28-7-4 • 0 9'10 . 

1. Sardine heeft bericht ontvangen, dat momenteel inden Haag 
~ woonachtig is (plaats onbekend) een Hongaars student ALDOR geheten 

Personalia zijn onbekend. 

2. Betrokkene zou in verbinding staan met Hongaarse studenten, 
die uit Hongarije naar Zwitserland zouden zijn "gevlucht", maar 
die mogelijk als a~enten van de tegenwoordige Hongaarse regering 
werkzaam zouden zijn. 
3. Betrokkene zou tevens nog in verbinding staan met een zekere 

- Antal BAN, die Minister van Industrie in Hongarije is geweest en 
die zich thans actief bezig houdt met de penetratie van Sociaal 
Democratische émigré's organisaties. Antal BAl~ is momenteel ver
moedelijk in ZWEDEN, maar de mogelijkheid bestaat, dat hij ook 
deze richting uitkomt. 
4. Dezerzijds is bij de Zwàden geinformeerd 

~ ~ I 
naar Antal ~. ~ 



Bij CO 65800 

.: :P . T.-..UBER 

• 

, 31/;:;-



Bi j CO 65800 

• :Sstr. t PRESf..ER 

bovenge oem 
valle-n. 

De ignalering bij de • echauss e v n 
is m ..... achl-ij en • 77125 dei . 31 ei 1950 ver-



. . . ,, 
. No. ' · 6!)800 

Bijl.: gene .. ' '· ,•' 

· Betr .. :· P. ----~...._-

Naar ae.nleiding Van Uw ncnri.jven dd . 4 J"ul.i 194-9' No>u r/551 b -
c 56 -·te 1 heb ik de eer U te .beriêhten, dat Qezerzijds geen ga&evenà be-
kend zijn, die deze mededeling 'kunne.n bevestigen. · 
· · Ik zal net op pri.js (;!tollen nsder 'van lJ te mogen vernemen ;relke .,_ 
waardering aan het bericht k&n wordon t.o~gekend en teven$ of aari een even-
. tueel ierband ·!!\et Neder land" kan' wor.den gedacht . · 

,, .. 

'. 

Aán. de Heer Rega;ingscommissaris 
in. AJ8emene Dienst, 
Plein 1813 No . 4, 
•s~P.AVENHAGE. ., 

~1 • 

. , 

' . 
HE''l' HOOli'D >Vfû'l DE PI.EN.ST, 

l-!a!!'l~ns Çte~e , . 

L .• Pot 



Uit : OD 587 

Voor: OD 1301 

Ag.nr: 65800 

Aard van het stulc rapport 

UITTREI<SEL 

Naam: CO:Mr~UNISME IN ZWITSERLAND 

Naam: HONGAARSE EMIGRANTEN BEWEGING 

Afz. : A. datum: 4-7-49 

Uit bron, waarvan mij de betrouwbaarheid en de waarde nog niet geheel be
kend zijn, ontving ik onderstaand bericht. 
Ik zou het op prijs stellen, UW reacties hieromtrent te mogen vernemen. 
In de Bahnhofstrasse 83 te Zürich is in onderhuur bij het Bachmann Verlag de 
INTERTRANS A.G. gevestigd, welke maatschappij transito zaken doet. De Leiding 
berust bij een Bulgaar Peter SKENDEREFF. Deze doet zich voor als emigrant, 
doch bron heeft van zijns inziens betrouwbare personen, vernomen, dat Peter 
~KENDEROFF een gevaarlijke agent is. Deze inlichting wordt wel bevestigd door 
de mededeling van laM een collega van bron, die verklaarde, dat hij Peter s. 
nadat hij reeds z.g.naar Zwitserland was geemigreerd in Sophia had aangetro~
fen. Bron heeft nog een relatie bij .het ~achmann Verlag en deze deelt mede, dat 
Peter s.geregeld bezoek krijgt van twijfelachtige elementen. 
Vérder werd Peter S.herhaaldelijk op het Russ.Gezantschap te Bern gesignaleerd. 
Een der medewerkers van Peter S.heet KNONAUER. Deze laatste reist vaak naar 
Innsbrück, waar volgens bron een belangrijke Kominformcentrale zou bestaan. 

\ 

Uitgetr. door: c. w. Op aanwijzing van: c. VIII. 

Datum: 19-3-51 

~ 40061 _. '49 



Notitie KA-R.A. UITG · 

Op 16-6-'49 is aan Expresse een brief gschreven, waarin hem gerold werd 
het geval SOS • vVEINBERG9 Briefnummer 57717 . 

KA-R.A., 16-6- ' 49 
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. ,. 
'D.e 1{'ew· Regeringseol!U!11ssaris 

in Algem~ne Dfenst , 
Plein l€13 ,No •. 4, 
's -GR!!!VENHAGJs. 

L . Pot 
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NOTITI.C:: KB 1 50 

c 
BESTN>ID VOOR C. 

I V,' ,-
2 r: · ~ L-148 

Uit goede bron verhamen wij, dat i n de Hongaarse emigra. tenbuweging 
de volgende personen een rol spel en : 

Li pat B~JYI, Laszo CûJR.C::S , Lajos L.f!:Dl.RER, Lajo s IlAGY , Ti bor .T.A1BOVICZKY, 
Dr. ] athe i de s GEZA, Bel a 1:ERCZh;S en Lajo s B~FFI • 

Bij ga<md een stempel van het Hongaarse Comit e te Londen . 

KB , l-11-48 . 

1,-. • ~I o 

1.. 0 N. u Q ~l 



4 Juli 19 49. 

U 17551 a - C 56 - KC 1 

Uit bron, waarvan mij de bet r ouwbaarheid en de waarde 
nog niet geheel bek end is ontving ik onderst aande gegevens. 

Ik zou het op prijs s tellen Uw reacties hieromtrent 
te mogen vernemen. 

1. Eni~e tijd geleden heeft de Hongaarse reg ering 
een a antal Hongaarse s tudenten in de gelegenheid 
gesteld in LJ':VITSERLAND te studeren, met het doel 
inlichtin~en te verzamelen over hier studerende 
emigr~nten uit Kominformlanden. 
De Zwitserse politie kreeg hier lucht van en heeft 
de studenten doen uitwijzen. Volgens bron zouden 
deze studenten in het bezit zijn gesteld van Neder-
1~ andse visa en ook naar NED~rtLAND zijn vertrokken. 
\\.0\ 

A. 

Aan het Minist ..:rie van Algemene Zaken, 
Javastraa t 68, 
1 s-GR.AVENHAG:ó . 



Verbinding 
No. 
Onderwerp 

GEHEIM. 

no. 67. 
3~2/49 I.D. 
Weinberg en Dr. Sos. 

Datum: 14 Maart 1949. ~~~1 
Volgno. l/ 

---------------------------------------- ---r---
Datum van ontvangstbericht 
Betrouwbaarheid berichtgever 
Waardering bericht 
Tevens bericht gezonden aan 

Medewerkende instanties 
Ondernomen actie 

: - 1 ·, I I 1949 I 
goed. l/~1 ~~7-j betrouwbaar. 
de Procureur-Generaal, 
te 's-Hertogenbosch. I! {i-. 

!' -

Aan mJ.Jn dienst werd door betrouwbare bron het 
navolgende -mogelijk voor Uw dienst, ofwel voor de B.I.D. 
van belang- gemeld: 

XI Omstreeks November 1948 werden de Hongaren WEINBERG en 
Dr. sDs, voormalig notaris van Niregyhaza (Hongarije),op he 
terdaäa door de Sureté betrapt, toen zij probeerden het hui 
van de Hongaarse journalist MIKES IMRE aan de Rue Chanzy 20 
te Vironflay bij Parijs binnen te dringen. 

Sos en Weinberg waren beiden medewerkers van ·een Hongaa 
se vluchtingencourant onder redactie van Mr.Milres Imre. 

Notaris Sos is nog steeds in arrest, doch Weinberg werd 
onmiddellijk vrijgelaten, daar hij voor de Sureté werkt, 
doch ook voor de Hongaarse Geheime Dienst. 

Commissaris Benamou, ï Rue Saussaie, Sureté Generale te 
Parijs, heeft de zaak in handen. 

" e if! e " 
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