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Land: 

Onderwerp: 

Referent ies: 

Datum van waarneming: 

Bron: 

Opmerkingen: 

Verzonden aan: -

'sGr:wenhage, 28 April 1950 
Plein 1813, no: 4. 

OOSTN'ffi.IJK/HONGARIJE 

Hongaarse Inlichtingendienst 

mijn U 23211a, d.d. 22 April 1950 

5-491950 

11 

de laatste twee regels in par 7 ZJ.Jn 

:.I! 'r-OP KAART 

ACD(1tC. 
: DA T:! !).,q.,n. 

PAR: '1t&_., 

mij niet geheel duidelijk; ik heb evemvel 
hierover contact opgenoroen en hoop U t.z.t. 
een nadere verklaring te kunnen geven. 
Vel'IOOedelijk zijn de hierin genoemde sym
bolen beddeld als herkenningsteken; erg 
duidelijk is bet echter niet. 

an het Hoofd van de 
l.nnenlandse Veiligbeidsdienst, 
vastraat 68 
GRAVENHAGE • 
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I • ORGAN I SAT IE en LEIDING • 

~ ._, 
6 

1. Gelijk eerder werd bericht zou ae vroegere naam van deze dienst 
afgekort 1\ATPOL zijn. Dit is een afkorting van Katonai Politikai 
Csoport, hetgeen l etterlijk Militair-Politieke G:roep betekent. 
Als regal wordt deze organisatie nog altijd de Katpol genoema. 2., Volgens een zo juist ontvangen schema, a at als redelijk betrouwbaar 

t werd beoordeeld, zou GAT Zolt .. n, over wien reeds vroeger werd be
richt, hoofd van e mefensieve dienst der Katpol zijn en de rang 
van Oberstleutnant ( luitenant-kolonel) bekleden. 

3. In dit ve rband zij de aandacht gevestigd op volgende zinsnede, 
afgedrukt op pagina 266/7 van "Die Gehe:ime Front 11 • 

''Der ungarische Offizier, d er die Vernebmung des Kuriers a urch
fUhrte, war ein Hauptmann Zoltan GAT , der schon mebnnals ausgezeicb
nete AufkUl.rungsergebnisse aus dem jugoslawischen Raum zustande 
gebracht hatte una dessen Material der U'berprilfung immer standhielt. 
l..l:an muszte ibn daher durchaus ernst nehmen, obgleich bekannt war, 
dasz er politisch zu den Gegnern gehBrte. (Der gleiche GAT lief 
dann selbst zu TITO fiber; sp~ter wurde er Generalmajor und als 
Leiter des Nachrichtendienstes der ungariachen "-rmee also einer 
der wes:k:entlichsten Exponenten der sowje t russis cben ~pionage gegen 
den Westen ; als bekretH.r der Kossuth-Akademie wurde er verantwort licb 
fUr die weltanscha.uliche Ausbildung des ungariscben Offiziersnach
wuchses im kommunistischen Sinne)". 

4. Mocht de inhoud van dit citaat juist zijn, dan lijkt bet om'l'aa:t'
~ :tchijnlijk, dat betrokkene pers oonlijk, g elijk bericht, de agenten 

UZJ-Ft!TYU .Ferenc en KAJCSOS San9Er zou hebben aangenomen en t er op
leiding aan een van zijn ondergesdik:ten hebben toegewenzen. 
Fe reno. 

~_,._ ... r De ze agent, over wie reeds twee maal werd bel'icht, is volgens 
ontvangen mededelingen doorde knerikanen zo juist zonder proces 
naar DUITSLAND afgevoerd. 

fni.KAJCSOS SruJ.,.dor. 
~ 1. Deze agent over wie eveneens reeds tweemaa l werd be!.•icht, is volg ens 

ontvangen medeaelingen, welke door een publicatie van de Amerikanen 
werden bevestigd, na het afleggen van een bekentenis op vrije voeten 
gest eld, aangezien hij onder dwang zou hebben gehandeld. 

2. Volgens ontvangen mededeling, zou hij van plan zijn zo spoedig 
mogelijk via URFAHR naar HONGARIJE terug te keren • 

.3. In bovenbedoelde publicatie was aangegeven, dat betrokkene uit 
SZ01tJ3.ATHELY st ronde en 46 · jaar oud was. 

IV MULINER Robert. ..,... 

I 
· &A 6 en 15-1-1923 DEBRECEN. Ouders Robert en Rathovits Erszebet, 

II) DEBRECEN.Betrokkene was Oostenrijker, daarna Duitser(in HONGARIJE). 
Diende in Webrmacbt van 1942-1945 in de Division BRANDENBURG. Hij 
kreeg daar een partisanenopleiding en werd onderofficier. In 1945. 
werd hij krijgsgevangene bij de Fransen en 1naakte te TRIER deel u~t 
van een Frans wachtbataljon. 

2. Op 15-5-47 trachtte hij illegaal naar HONGARIJE te gaan, doch werd 

-aan de erens~ 



• 

• 

' : 

aan de grens gegrepen. Op 27-11~7 werd hij a <n de Oostenrijkse au
toriteiten uitgeleverd, omdat hij als Oostenri jker werd beschouwa • 

.3. Op 2-12- 47 werd hij door de FSS/F.EIDB.ACH gearresteerd en gedurende 
7 weken ondervraagd, Daarna werd hi j weer losgela.ten en weid;e tot 
Hei 1948 in het Burgenland, Bezirk .Tennersdorf, NEUHAUS .AM 1\LAUSXN-

'- BACH, MUhlgraben 91 bij l<Uil l aria LJE~STER. 
4. Op 15-5-1948 ging hij illegaal naar DEBRECEI-I,docb werd op de terug

tocht gearresteerd en naar het Katpol-hoofdkwartier te BUDAPEST+ge
bracht. Na een week werd hij weer losgelaten na beloofd te hebben 
voor de Katpol te werken. Volgende dag ';Jerd hij naar GRAZ gezonden 
met 400 Schilling op zak en de opdracht in GP~ bet opschrift op een 
bepaald huis te controleren en dezelfde dag terug te komen naar 
SZEN'rGOTTlL4RD (Dit is bet Hongaarse grensstation gelegen aan de 
hoofdspoorlijn GRAZ-SZOMBATHELY). 

~~ 5. Na zijn terugkeer werd hem kv;artier gegeven op bet adres TBlgyfa utca 
18 bij LENK Jozsefne. Hij kreeg daar gedurende 6 weken van verschil
lende onbekende instructeurs een intelligence en partij-opleiding. 
Men betaalde hem 500 forint per maand. 

6. Daarna zond men hem gedurende .3 weken met verlof naar DEBREG'EN met 
de opdracht zich als een anti-communist voor te doen en in geval hij 
in mo~ilijkheden kwam BLUAPEST 269297 op te bellen. 
Nadien kreeg hij opnieuw een opleiding van een neek en ontmoette toen 

...,.t ~ luitenant-kolonel BARTHA Jozse:f Jy.atpol) oud ..±. 55 jaar, grijs haar. 
« Deze stelde hem voor aan DEZS'BFI Teodor, die toentertijd een Hongaarse 

/ I {;"\ functionaris in V/ENEN was waarscbijnlijk van de N.I.K.). 
~Diens telefoonnumrner in YIENEN was U 4.3-5-.35 WIEN IV. 

Betrokkene werd daarna per auto naar SZENTGOTTI~ffiD gebracht, waar hij 
over de grens naar OOSTENRIJK ging. 
Voor zijn contact met BARTHA kreeg bij No: I - D/12; voor zijn contact 
met andere agenten kreeg hij lvl.-I. 

8. In WENEN gaf DEZS8FI betrokkene 1000 Sch. en zona hem naar VILLACH 
om een uitgever van een illegale Hongaarse krant te bezoeken en deze 
te zeggen, dat hij naar GRAZ of 'lEi-lEN moest komen, waar hij 20.000 Sob. 
zou krijgen. DEZS8FI vertelde betrokkene, dat zij met de man in kwestie 
al eerder in contact waren geweest. 

9. MULilillR meldde zich bij de FSS/VILLACH en vertelde zijn wederwaardigheden 
aan de sergeant MAZ,die hem opdroeg desondanks contact met de journalist 
op te nemen, die zicb bereid verklaarde aa.n de hem gegeven opdracht te · 
voldoen. Volgende dag werden beiden door de Oostenrijkse politie gearresteerd 
en naar de FSS overgebracbt. MilLINER werd de vole;ende dag weer losgelaten. 

10. De FSS droeg l lllLINER op nar HONGARIJE terug te gaan, doch gaf hem geen 
geld. MOLlNER keerde terug en meldde zich in SZOMBATHELY bij de luitenant
kolonel BARTHA en vertelde, dat de journalist niet wenste te komen. Be
trokkene kreeg 500 Soh. dn de opdracht bet nog eens te proberen. Hij 
meldde zich weer bij de FSS/VILLACH, doch kreeg geen hulp en ging via 
SZENTGOTr'HARD naar BUDAPES , vanwaar hij wederom voor retzelfde doel naar 
oosTmfRIJK werd gezonden met 1000 Sob. 

11. Tbans meldde hij zich bij de FSS/GRAZ, welke hem doo~nd naar de 97. 

-FSS/BRUCK 
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• 

• 

F.S.S./BRUeK a/d MUR, waar hij zeide naar ENGELAND te willen emi
greren. · en droeg hern op WW"Ciler naar HONGAREJE te gaan. 

12. Hij meldde in BUDAPEST, dat de journalist niet wilde komen en 
hem had verraden,aan de FSS, zodat hij had moeten onderduiken. 
BARTHA geloofde dit verhaal en men liet hem tot October 1949 in 
BUDAPEST woenen op bet bovenaangegeven adres en gaf hem een maande
li:,kse toelage van 500 forint. 

13. Eind October zond men hem naar de USZONE om militaire inlichtingen 
in te winnen over ·.~ELS en omgeving en adressen te verzmnelen van 
Oostenrijkse communisten, die bereid waren te6en betaling inlichtingen
werk te doen. Sedert 2 November 1949 woont hij GUNSKIRC:f®{,no:5 bij 
Franz KREUZliAY8R en sedert 2 h!:aart 19.50 BAUlif!GARTll'IG No: 1 Post 
Gunskirchen bij lviaria WILLEIT .Hij nam geen contact en op en deed 
geen inlichtineemverk. F.ij wordt verondersteld op 1 Mei 1950 in 
HONGARIJE terug te komen • 

14. Hij meldde vorenstaande aan de ere/LniZ op 5-4-1950. 
Voordien was hij in ~overuber'49 als nieuw aangekomen vluchteling 
door de erejrn~LS gescreend doch had niets verteld. Toen is hem 
een Oostenrijkse identieitsY~art voor buitenlanders uitgereikt. 
Hij wil voor de ere werken • 
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Land: 

Onderwerp: 

HONGARIJE 

Hongaarse inlichtingendienst 
Activiteit der Katonai Elharito 
Osztaly in OOSTENRIJK II. 

NIH O.K. 
ACO/ ~ e 
DAT:if-: ··""'-

PAR: IJ"11 

mijn U15845k-C56, d.d. 21 April 1950 

22 Maart 1950. 

11. 

Opmerkingen: 

Verzonden aan: 

Aan bet Hoofd van de Binnen
landse Veiligbeidsdienst, 
Javast raat 68 
1 sGRAV~HAGE. 
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I.FtlZI-FfiTYU 
Ferenc. 

• Betrokkene deelde mede, dat hem reeds in October 1949 
werd opgedragen te rapporteren over de volgende personen van Hon
gaarse nationaliteit en woonachtig in de ./l.merikaanse zone van -· 
OOST»l'RIJK: 

..; 

•• 

..-, / 

- I 

/ _., 

ZO:M:BQRI, FNU 
T»>ESVAH.Y, J!NU 
ESZEKY, FNU 
:ll:ERAN , Firenc " 
TREBUSS,FNU ~ 

MERENYI, :mtJ 
NAGYHErENYI,FNU 0~AGTHETENYI was verkeerd aespeld) • 

2. Betrokkene zelf bevindt zicb nog steeds in becbtenis in de Mu-
6eumstrasse in LINZ. Zoals dit in belangrijke gevallen gebruikelijk 
is zal bij waarscbijnlijk naar een kamp in DUITSLAND afgevoerd worden. 
Het zou voorts bekend zijn, dat men vandaar gevaarlijke personen even
tueel naar ~~fr~RIKA afvoert en hen aldaar opgesloten boudt. 

3. In verband met deze affaire zijn nog gehoord de Hong&ren: 
LOVIK~Karoly, zich noemende prof KERT Lajos, Hotel Gold~achl, 
Hafnerstrasse 27 Lll~Z. Dit is een voonnalig recbtsgericht journalist, 
die door betrokkene vaak werd bezocht. Hij werlct; in Camp Me Cauley 
te F~RSCHING en LENER Jozsef. Dit is een anti~communistische strijder 
uit 1919. Ten aanzien van deze beide personen werd niets nadelige 
vastgesteld. 

II WEISS Tibor. Vastgesteld werd, dat deze reeds in 1948 Oblt. der KATPOL/BUDA-

1 -- £~' 1 PEST was. Hij was belast met de verbinding tussen de KATPOL/BUDAPES'l' 
·_ '&I en FtiZI-Ft.ltyU. Zijn brieven ui t LINZ naar BUDAPEST zon WEISS+ aan bet 

.... / adres Csejkey Margit, BUDAPEST, Fazekas u.s. 
Ir:D KASA, 

- Tibor. 1. Opgesloten in de gevangenis Io.!useumstrasse LINZ. Was in 1943 1e 
Luitenant bij de 102/3 (nekeztU oszt.Hajnasker?). Hij bekende, dat 
bij in 1949 KATPOL-agent was in de u.s.-zone van OOSTENRIJK. Hij werd 

'

gearre·steerd in GMUNDEN,waar hij ook voor de c.r.c. werkte met als 
tussenschakel KERNMAYER Erich, wiens vriend hij was. KASA bekende 
verschillende rapporten aan de KATPOL te hebben gezonden. 

2. In Augustus 1949 woonde hij op hethotelschip Saturnus te Lll~Z, 
waar h:',.j in verbindi~stond met FUZI-FUTYil. Tevens was hij bevriend 

• met een schi etbal-su orters doch niet terugkeelrle. 
~ • met dES Denes, die naa.f OOSTENRI kw · 

De laatste woont in Camp ASTEN. Zijn vader woont in CANADA, doch 
betrokkene beeft geen toestemming daar been te gaan. Tegen N~vms be
sta.at een zekre verdenking. KASA was verder nog in contact met FORIS 

• 

/ 
1 Erwin, Camp Vlegscbeid 42/6, doch tegen deze bestaan nog geen bewijzen. 

f 3. KASA gebruikte ·als koerier HATVTANGER Joszef 1 wiens schoonvader in 
Deutsch Kreuz, Burgenlana, woonac tig is. De brieven voor~HATWANGER 

- .~ • ' .• • ' I I . 

-werden-



/ 
werden geadresseerd aan Hauptpost, Deutsch 1\reuz. De rapport en 
van KASA aan de Katpol werden door de koerierster LOEBL,Erna, 
VIENEN, naar VIENEN toegebracht. 

4. KASA zou gerund zijn deor 1\ENDERBS Istvan, employee van de 
OTI, die voor de KATPOL werkt. 

1. Bevindt zich nog in hechtenis. Hi j stond in verbinding met I PIIS Rosa, een ambtenares van de Hauptpost te LJNZ. Door haar bemidde-
ling wilde hij in Januari 1950 brieven naar URFAHR smokkelen. 

2. Er bestaan aanwijzingen, d at zich in het Gasthof Tirolerhof 
te URFAHR een centrum van Hongaarse agenten ~Jndt • Bijzonderheden 
zijn nog niet bekend. 1lwee man, die daar kort geleden been werden ge
zonden, werden door de Russen gevangen genomen. De Russen zijn overi-

• 
gens ook in de Amerikaanse zone nog actief. Zo lieten zij op 5-3-50 

~ uit Camp WEGSCHEID nog een Rus ontvoeren. 

~SD~ON Sandor<JiJWaarschijnlijk in Hotel Excelsior te DRFAHR woont een Russisch 
of Hongaars agent, die 45-50 jaar oud is en Hongaars en een beetje 
Duits spreekt. Persoonsbeschrijving: zw~rt haar, mager, gegroef gezicht. 
F..ij komt vaak over de brug naa:r LTI'l"Z. De persoonsbeschrijving zou over-

/ 
eenstemnen met die van SIMON Sandor, die onder verdenking van spionnage 
stond en in December'49 uit bet Camp Davidstern LJNZ,/EBELsBERG verdween. 

/ f ... 

Omstreeks 40 jaar, wijsvinger van rechter of linkerhand ontbreekt, 
lang, gewicht ± 60 kg, mager, m~1gzweer, bruin-grijs haar, bruine 

ogen. Afkomstig uit de omgeving van PECS(Hong.). Spreekt Hongaars,Duits, 
.Engels. Hij staat op goeden voet met de Russen te 1'/m'lEN en URFAHR. 
Zijn ~atstbelende Polizeiliche Anmelding VITEN VI, Esterhazygasse 
27/I/14 (tot omstreeks Kerstmis 1949). Thans bevindt hij zich waarschijn
lijk te URFAHR. Hij placht mensen van VlENEN naar URFiiliR te smokkelen 
met bet doel hen vandaar in de Amerikaanse zone binnen te loodsen. Hij 
wordt er echter van verdacht verschillende aan de Russen te bebben over
geleverd • 

VII SZA:LCNT.AY 
.r Sandorr Betrokkene bezit een identiteitskaart op deze naaro. Mogelijk beef 

hij SZAB.ADI Sandor. Bevindt zich in bechtenis wegens activiteit voor de 
1\..ATPOL of de AVO. Men neemt aan, dat hij in ve l~binding heeft gestaan met 
KASA en FfiZI-FUTYU. De laatste geeft voor betrokkene niet te kennen. 

VI~. GIRTH 
Bruno.'i' Woonplaats WEN.EN. Wendde zicb in November 1949 tot C.I.C.-LINZ en 

· ':,I bood 2 exemplaren van "Mein Kampf" te koop aan. Hij wordt er van vemcht 
in December '49 een C.I.C.-transpQrt (vracbtauto met illegale zonegrens
gangers) aan de Russen te hebben ovcrgelevera. Het transport werd aange
houden en slechts weinigen ontkwqmen. Meer details zouden verkregen kunnen 

-1 worden van Schwester Corona, Bahnbofsmission, 1·'lestbahnhof, YlENEN. 

/ 
~~LJ.ALUSSY, 

• .Attila 1. Geboren 18-8-27, lang, slank, ovaal gezicht, donker baar en 
K ogen. Zoon van een Hongaars kolonel. Naam moeder LOETZ. In hechtenis. Be

, kende K.ATPOL-agent in HONG.ARIJE en OOSTENRIJK+ te zijn geweest sedert 
~ 1948. Rij was bevriend met KALLAY,FNU, die in 1948 in PECS(Hon~.) stu-

/ deerde. H~j gaf als namen van zijn KATPOL-chefs SERm'ITI, F(:H.DY0Colonel 
~ en SZANT0~1e Luitenant). 

-2-
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2. Hierbij zij aangetekend, dat de eerder opgegeven naam of 
alias van een kolonel van de I\atpol Gatzoctan ook wel genoeroo 
Zoot an juist zou luiden: Gat, Zoltan. 

ODNAR Mi
A klos en 'f.. 

/ t HAAS~ Ka- ~ 
roly. 

1. Ge lijk werd berich·t vermoordden deze in TIROL de Hongaar 
OVACS Attila. Het scbijnt vast te staan, dat di t inderdaad in 
pdracht van de Katpol of de AVO is geschied. 

• 

2. BODNAR is waarschijnlijk in MISKOID geboren op 14-5-26. 
Hij is 1.72 lang en weegt z 70 kg. Heeft groene ogen, bruin 
haar, sproeten om zijn neus, Kwam 22-7-48 naar US-Zone. Hij 
zeide, dat hij onderofficier was geweest bij de AVO-MISKOLC. 
Voordat hij naar de US.-zone kwam had hij gedurende verschillende 
maanden met OLAH Sandor in de USSR-zone gewerkt. 

I . In LINZ raakte hij met TAP.AI en T.AR,Mihaly bevriend. In 
uli'49 ging hij met eerstgenoemde naar HONGARIJE en bqam eind 

Augustus terug. In dien tijd nam men aan, dat hij voor de Fransen 
_werkte. Uit BUDAPEST bracht hij HAASZ en diens zoon mede, T.APAI 
bracbt HAASZ en zoon een maand later terug naar BUDAPEST. 

4. Eind .Augustus verdween BODNAR uit de US-zone, doch schreef 

I 
in December vanuit een hotel a.,n de NeubaugUrtel een brief aan 

.- / -f .Q.LAH Sandor, waarin bij deze verzocbt naar WENEN te komen. 
' OLAH weigerde dit te doen. 

5. BODNARS vrienden waren Af;bH Sandor, TAPAI, T.AR Mihaly, EDER 
Miklos, WEIGL Jozsef en SZILAGYI Gyula • ..!MR-1-hha-ly, bevond zich 
in 1948/49 wegens ''Nachrichtenscbwindel" in arrest. Thans 
zou hij in DUITSLL>ND opgelsoten zijn. Er wordt beweerd, dat ook 
de Engelsen de dupe van zijn zwendel zijn geworden. 
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OOST&'JRIJ1( 

Hongaarse inlichtingendienst. 
Activiteit der Katonai Elharito Osztaly in OOSTmiRIJ1C 

21-12-1949 

11. 

ik moge U verzoeken dit rapport niet aan 
Uw buitenlandse relatiea te willen door
sturen zonder mijn voorkennis. 

Aan bet Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 
' sGR.i VENHAGE. 
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1. Algemeen. 

/' ~ 
If:FUZI-FUTY 

Ferenc. 

" 
• 

I Katonai Elharito Osztaly, letterlijk: Militaire Afweer Afdeling 
is de nieuwe naam voor de na de oorlog in HONGARIJE opgerichte ' 
Militair-politielr..e Afdeling (afgekort in het Hongaars"Katpol"). 
~e dienst ~~~a o.m. volgende agenten naar OOSTENRIJK uit~ 

,. 1. FJ:ongaar, ongeveer 55 jaar, 1. 73 m, 80 kg, gehuwd met vrouw in 
HONGARIJE, grijs haar, grote oren, bril, architect, voormalig 
houthandelaar, lid van de Ostenburgpartij(legitimistisch), lei
dena directeur van deze partij van 193G-1933, vooraanstaand lid 
van Activ Catholica, lid van bet bestuur van deze organisatie 
van 1947-1949, bij de zaak van l~SZENTY betrokken door prelaat 
Josef SZBLGTENI, vdens vriend en raadgever hij was in finan
ciele zaken. 

2. Deze persoon ~vam naar LINZ in Juli 1949 en werd door de c.r.c. 
(G.I.Sectie) LINZ op 15 November 1949 in Hotel Wolfinger/Linz ge
arresteerd. Hij verblijft thans in de gevangenis Museumstrasse, 
LINZ. 
Gedurende de verhoren bekende betrokkene tot 15/12 bet volgende: 

In de periode van Decelliber 1948 tot Haart 1949 werd hij drie 
keer verhoord door de AVO-BUDAPEST. Er werden hem inlichtingen 
gevraagd orer de MINDSZ&WTY-aangelegenheid en de voonnalige legiti
mistische partij. Bij het laatste verhoor ward hem verteld, dat 
hij nog maar een kans had om te voorkomen, dat hij gevangen zau 
worden genomen. Dit was, dat hij naar OOSTENRI.TK ging en door de 
AVO gewenste inlicbtingen verscbafte. 

3. Nadat betrokkene had toegestemd, wees Kol. GATZOGr.AN van de 
l Kato_nai Elharito Osz~aly hem ter opleiding toe aan de 71e Lt. Szanto 
Bela van dezelfde dienst. Nadat hij getraind was, werd hij over 

lle grens gebracht en naar LINZ gezonden. Hem werd bevolen zijn 
aankomst te meld en op bet ad res: !!Acsoh Lorant te RAK.OSLIGNr, het
geen bij deed. Als doel werd hem opgegeven "C.I.C. LINZ en de 
spionnage-school achter bet C.I.C.-gebouw, waar Hongaarse agenten 
worden getraind en w~ar de radio wordt bediend door U3-sgt. 

j Jerome LONG". 

4. Gedurende de periode Augustus- November 1949 zond betrokkene 
negen rapporten naar HONGARIJE. Vier biervan werden met geheime inkt 
geschreven (bet Duitse recept: aluben phenolftaleine). Betrokkene 
gaf de andere mee met de koerier \VEISS Tibor, die vijf of zes 
keer met betrokkene in LINZ contact opnam en hem verdere instructies 
gaf. 

5. Betrokkene deed, naar zijn zeggen, in deze rapporten volgende 
mededelingen: 
a. Dat o.a. volgende Hongaren voor de "Vlesterse intelligence'' 

werkten: 
HORVATH Laszlo, voormalig Hongaars filmacteur en zwarthandelaar, 
tegenwoordig adres onbekend, naar het beet C.I.C.gevangene. 
~ J:~sef, voormalig Gestapo-agent in HONG.AIUJE, werkt nu voor 
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Dr CSE:r»>TT,Laszlo, Goethestrasse 63, werkt voor de c.r.c. LINZ. 
_ lr!EiAH, l~erenc , C.I.C.LINZ • 

.,_. ~'k Ing. TREBUSS, Fnu , M.I.S.Linz. 
1 ANGTAL, Sandorne, US-intelligence, LINZ. 

-"'1 HAZT, Erzsebet, idem. "' 
Verschillende Hongaarse officieren, leden van "Bajtarsi K8zBsseg~ 

~~~'.} o.a. NAGTilli"'TENYI Fnu, POKORNY, N.ADAS, KORPONAY en BAN Jen8, de 
Hongbaxse .priester in LINZ: 
b. Dat bovengenoemde spionnage-school niet bestond. 

c. Betrokkene schreef diverse malen in zijn rapport en over zicbzelf, 
alsof hij voor de US zou werken. Zijn H. Q.'s hadden hem ge-

(i} :n•::::::.::t ~:.:
0

:::. of vier ~er inlicbtingen over KASA Tibor 
l~ e~ HQR~ATH Laszlo, waarvan de werkzaamheden hem niet duideli ._.k waren. 
~ Hij kreeg nooit een antwoord • 

/ 

e. Andere inlichtingen, die betrokkene doorgaf, waren volgens zijn 
eigen mededeling, van weinig waarde en gedeeltelijk onwaar . In iedere 
brief verzocht hij om meer geld. 

6. Betrokk.ene ont ving in totaal een bedrag van ongeveer 10.000 Sch.r 
gedurende zijn werkzaamheden. Dit geld werd hem gezonden of gebracbt 
door VffiiSS Tibor. 

7. In November 1949 vertelde WEISS betrokkene, dat bet coveradres van 
H.Q. was veranderd. Ret nieuwe adres was: 
Klein lhklosne, BICSKE, Fejer RAKOCZI U. 82. 
Een adres, dat WEISS zelf gebruikte was: 
CSEJKEY Margit, BUDAPEST, Fazekas U. 8. 

B. FUZI had een rapport naar bet oude adres gestuurd, kort, voordat 
V~ISS hem bet niwue adres had verteld. De afzender kreeg dit rapport 
terug( vals adres in LINZ) met "onbekend" en door politie (door poli
tie-officier MATTES van LINZ en ook Dr CSETENYI) kwam bet naar de 
c.r.c., LINZ. Dit kan een van de voornaamste redenen zijn geweest 
voor de arrestatie van FUZI. FUzi' s verhoor is tot ntl\ toe nog niet 
beeindigd. ------·---

III .JSAJ_QS,.OS 
Sandor. 

1. Hongaar, ongeveer 40 Jaar, zwc-.rte snor, 1.73 m, 6Q. kg, gehuwd, 
drie kinderen, spreekt tamelijk goad Duits, prive adres 
Szombathely, Malom U.1, bet gezin woont daar. Betrokkene verblijf't 
thans zelf als c.r.c.-gevangene in bet Inquisitenspital te LINZ. 
Pe broer van betrokkene KAJCSOS Jeno woont in Lil~Z sedert 1945 

_, 

en w~ thans als huisbewaarderop bet adres Froschberg C32,LINZ. 

2. Hij werd door de Katpol op 26-6-1949 via EBEN.AU-BURGAU-GRAZ naar 
OOSTENRIJK gezonden, doch door de F.S.S.te GRAZ gearresteerd en 
acht dagen in hechtenis gehouden. Hij gaf de F.s.s. enige informatie 
omtrent de AVO-Szombathely. 

3. In LINZ aangekomen meldde betrokkene zich bij de c.r.c. en ver
telde, dat hij gezonden was om inlichtingen te verzrunelen over de 
c.r.c.-LINZ. Het eerste contact zou met hem zijn opgenomen door de 
belasting-inspecteur Erdi ~8 te SZ011IBATHELY, die hem voorstelde 
voor de Katpol te werken. Tie reden, waarom hij zou hebben aanvaard 
was, dat hem een sabotage-proces te wachten, stond, dat men beloofde, 

Jlt 
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t e · seponeren. Bovendien werd hem beloofd, dat hij vrij mocht smokkelen, 
en oat hij een goed salaris zou krijgen. 

4. ERDI bracht hem in April-Mei 1949 in contact met een kolonel van de 
Katpol, die zich ZOGr.AN noemde. Waarschijnlijk is dit dezelfde als 
GSTZOCTAN (zie hoven). Deze kolonel droeg de zaak over aan Lt. SZMfrO(zie 
ooven), die betrokkene naar OOSTENRIJK stuur de met al s doel c.r.c.
Lll~Z . Zijn agentennummer was PK/5. 

5. Volgens KAJCSOS gaf men hem als dekadres, waaraan z~Jn rapporten te 
richten waren Kacsoh Lorant, Rakos hegy, Bajcsi-Zsilinski U.55/6. 
Opgemerkt zij, dat het dekadres hetzelfde luidde als datgene opgegeven 
door FUZI-FUTYU, met dien verstande, dat deze RAKOSLIGET noemde. 

6. Betrokkene vroeg de C.I.C.-LJNZ om onschuldige :inlichtingen ter 
doorzending. Dit werd echter geweigerd en betrokkene ging in Juli terug. 
naar HONGARIJE. In September verscheen hij weer en meldde zich opnieuw 
bij de C.I.C.-LINZ en vertelde iets meer, doch onbelangrijke dingen over 
zijn rapporten aan Lt SZANTO en zijn reis naar HCNGARIJE en vroeg wederom 

L---~ om hulp. Dit werd hem beloofd, doch hij werd op 4-10-49 gearresteerd. · 

VI.Captai 
KOVACS 

Hongaar, verblijfhoudend in Cam{> Vlegscbeid, zeide in dronkenschap 
in tegenwoordigheid van RACZ Kalman(naar men zegt Frans agent), dat 
bij naar C?OST.m\fRIJK was gezonden door de AVO en dat hem sedertclien 
reeds 20.000 forint was uitbetaald. Deze informatie werd ver kregen door 
Dr CSETENYI Laszlo. 

~/ 

van bet hotel-schip "Saturnus" te LINZ, is bezig voorbereidingen te 
maken voor zijn jaarlijkae verlo~ in HONGllRIJE. Hij stond op zeer goede 
termene met KASA Tibor, voor w.ien hij informaties verzamelde omtrent 
nieuwaangekomenen, personeel in dienst van de Amerikanen, enz. Hij wordt 
ervan verdacht voor de :K.atonai Elhal'ito Osztali(Sectie 2) te werken, 
doch daarvoor is nog geen bewijs. Deze inforn~tie werd verkregen door 
Dr CSErENYI • 

• • FORIS 
Hongaar, houdt verbl:gf in Camp Wegscheid 42/6, vroeger woonaohtig 

PAPA, HONGARIJE, waar zijn vader nog stadstuinman is. Hij wordt er door 
... Erwi • 

de c.r.c. van verdacht voor de AVO te werken. Zijn post wordt gecontroleerd 
sedert 15-10-49. Tot heden geen bewijs. 

VIII.KA 
Tioor. Adres GMUNDEN, Badgasse, 4.I.2. Momenteel naar men zegt in bechtenis 

bij de c.r.c. 

I 1e Lt (No: 3932) van .AVO of de Katonai Elharito. De voor b em bestemde 
brieven van zijn dienst werden gezonden ac-,n Familia BREN"NEIS,VIELS,Burg
gasse 5. 

~JCl::A..LITISzla(\ . . 
Paul ~~ Waarschijnlijk eveneens een Avo-agent, stond ~n correspondent~e met 

-I 

KASA. Adres: SALZBURG, Steingasse 10/III.b.Niedermeyer. Dit is zeker tot 
15-11-49. 

Hongaars Christen woont in Camp Davidstern te EBELSBERG. Hoewel hij 
' :;:) k · t n·t geen geregeld werk beeft, geeft hij ten minste 1000 ch. per wee u~ • · :1 

is seaert October'49 gecontroleerd. De geldbronnen zijn onbek~nd. :Men kan 
hem zeer vaak zien in bet kamp 65/Niedernha-Tt te LINZ, waar nEWW aangekomen 
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vluchtelingen hun eerste vijf dagen doorbrengen. Hij tracht 
met de aangekomene vriendschap te sluit en door rondjes te geven 
en verzamelt inlichtingen omtrent de situatie in HONGARIJE. Hij 
wordt door de C.I.C. in het oog gehouden, docb tot dusver zijn 
geen maatregelen tegen hem genomen • 
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