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27 October 1949. 

U 12830 n - C 56 - C1/CS2 

Betr: N'J.A.RGORI-V.ARGA en JJevr. BENEDICT. 

Zie mijn u 13507e-C56,d.d. 11-11-1948. 

I 

:) ') _. I 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam ik onderstaand bericht. 

u~dame BENEDICT est arrivee a ROME en fevier 1949. 
Membre du parti comnuniste elle est egalement fonctionnaire de L'AVO 
(nous ne connaissons pas son grade exact, ,n1a.is on nous affirme qu'e e 
est 'officier'. 

/ 2. Quant aux rapports entre la BENEDICT est l~RI-VARGA il y a une 
grande mafianee qui regne parmi elles. En effet, les premiers bruits 
du rappel de Jvl.ARGORI-V.ARGA coincidaient avec 1' arrivee de Mne. BE.'HIDiar. 
A la Legation de HONGRIE il est connu que la B~~ICT a fait des rap
ports defavorable au sujet de sa colleque, specialement en ce qui 
concerne sa vie privee , ses excursions en province avec de jeunes i
taliens, ses depenses etc). 

3. Dans eet ensemble il est interessant a signalar que les deux femmes 
re9oivent chacune son courrier separement. C'est-a-dire que dans le 
courrier diplomati(\ue se trouve une enveloppe pour la BENEDICT et une 
autre pour la l~;.ARGóRI-VARGA. 
Ceci nous semble indiquer qu'elle ne se trouve pas sous les ordre de 
l~~RI-VARGA, mais qu'elle a une fonction independante. 

4. Comme nous l'avons deja signale, 1~JRGORI-VARGA est lieutnant de l'AVO. 
Elle s'est plaint aupres de colleques de la Legation qu'elle est surveillee 
par la BENEDiar. Il y a deux mois, elle a ete rappelee pour rapport a 
BUDAPIST. Ensuite ce rappel provisoire a ete modifie en un rappel 
definitif "dans les trois mois"(ce troisieme mois est actuellement en 
cours). / 
Neanmoins il n'est pas certain que sa position soit compromise, car(écem
ment encore elle s'est permis de critiquer violemment(devant des temoins) 
le 1dnistre TOll~AY, sans que celui-ei ait ose se defendre. 

5. D'autre part, il n'y a pas de changements a la Legation. Rappele lors 
de 1' affüre RAJK, la si tuation de SZEICERES semblai t et re oompromise 
et les menbres de la Legation doutairent de son retour. lilais il est 
rentre plus fort, plus exigent, plus arrogant que jamais et il est le 
premier homroo de la nüssion diplomatique hongroise. 
Il a ete le seul a etre en rapport avec NOGIJIDY et FRISCH, lors de 
leurs recent es voyages a ROldE. Le lûnistre n~ en etait meme pas au 
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courant, tandis que LAOSKOVITS en avait ete rnis au courant. 

x r >/... ' 6. Ajoutxons encore qu I aussi bien SZNKERES comme L..I1C&KOVITS possedent 
leurs enveloppes persennelles dans le courriers diplomatique. 

7. Au debut de ce mois(October 1949) une delegation syndicale hongroise 
a participe au congres des syndicats a GID~S. 

J'.. \ Le chef en etait Jozsef tOOITS. 

8. hfudame BENEDICT s'est rendu a BENES pour assister cette delegation 
~et la ramener eneuite a ROME, 

.AB. 



.. 

28 October 1949. 

U 18924f - C 56 - C1/CS2 

~ Mi jn U 189'24c-G56-KC1, 
d.d. 13-9-1949. ç 

\ &~ 
' ) 

Tot mijn spijt is het niet mogelijk 
gebleken nadere bizonderbeden omtrent 
dit onde~verp te verkrijgen, omdat 

1. hij zonder achterlating van een spoor 
uit CINECITTA verdwenen is en waar
schij~lijk naar HONGARIJE is terugge
keerd; 

2. de bron, die als tussenpersoon optrad, 
~t ITALIS vertrokken is, 

AB. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGRAVBNH.AGE. 
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25 October 1949. 

), 1 .... 4.-' t~ 

U 19523 a - C 56 - C1/CS2 

Betr: B.RANKOV! Laszlo. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron werd het onderstaande 
bericht ontvangen: 

"Geruchten, die door een steeds buitengewoon goed inge
lichte bron bevestigd worden, ,, ~ ~uiden, '~ ":1 , dat de thans 
te BUDAPEST in het RAJK-proces tot levenslange kerkerstraf 

~ veroordeelde Yougoslaviscbe Zaakgelastigde, BRANKOV, kort
geleden, men zegt omstreeks 10 Augustus, - in WEENEN is ge
weest en dat hij bier een lang onderhoud gehad zou hebben 

~et Gen€(t'aal SWIRIDOVI, die indertijd deel uitmaakte van de 
Geallieerde Controle Con~ssie voor HONGARIJE. 

N,en meent bieruit op te kunnen J!!B.}cen, dat B3.ANKOV, 
wiens bewegingsvrijheid vlak voor hèt proces zeker zeer 
opmerkelijk is, daarbij afgesproken heeft in dit proces op
zettelijk schuld op zijn hoofd te laden om TITO in discre
diet te brengen en dat BRANKOV in feite aan de kant van de 
Kominform is blijven staan. Daarom acht men het zeer waar-

: scbijnlijk, dat bij plotseling uit HONG.~JE zal verdwijnen 
~ dat hij nu al misschien ergens in RIJSLAND zit." 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
'sGRAV»~HAGE. 

.AJ3C. 



Yof9no. 

28 Septëmber 1 

U 17170 ~ - C 56 - C1/CS2 

Betr: BAN. 

•• 

\ 

Ik moge verwijzen naar mijn schrijven, 
d.d. 18 Juni j.l., no: U 17170c-G56-KC1, 
betreffende bovengenoemde persoon. 

In de op 1 na laatste paragraaf' werd 
aangehaald mijn schrijven,no:U 16873a-ü56-
KC1. Dit is een schrijven, dat abusievelijk 
niet aan U werd toegezonden, hetwelk handel
de omtrent bet onderwerp DIVERSANTBN. 

Ik JOOge U alsnog bijgaand een afschrift 
an de betreffende bijlage waarnaar ver
ezen werd doen toekomen. 

. A. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
1 sGF.AVENHAGE. 
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AFSCHRIFT. 

Die Sowjetregierong bat jetzt die Aufstellung moderner "5.Kolonnen" 
perfektioniert, die in der 2, Hältte dieses Jahres in grossem Umfang 
in Aktion treten sollen. 
Die betreffende Agenten werden "Diversanten" genannt. 

Vor etwa einem Jahre ist zur Ausbildung der Agenten in WII.NA, der 
Hauptstadt Sowjetlitauens, eine Sonderabwicklung des svwjetischen Innen
ministeriums (MVD-GPU) erricbtet worden die intern als "Ostbyj Banditskij 
Otdjel9'(0BO) bekannt ist. Diese si?ezielle Geheimpolizeiformation bat ein 
doppelte Aufgabe zu erfüllen. Einerseits obliegt es ihr, die litauische 
Widerstandsbewegung met agents provocateurs zu durcbzetzen; anderseits 
bilde:t sie eigens fUr diesen Zweck ausgewählte Spitzel als ''Diversanten" 
aus, die sie nachber irgendwo durcb den Eisernen Varbang "entscbltlpfen", 
läst und in die FlUcbtlingszentren infiltriert. 

Die Leute erbalten besandere Instruktionen, ein Teil beschäftigt sich 
damit, falsche Informationen Uber die Verhältnisse im Osten zu verbreiten, 
andere untergraben die Autorität der prominenteren Flöhtlinge und sprengen 
ihre Interessevertretungen, "Kulturkomitees" usw. Die Diversanten in ein
zelnen Fällen eine ganz bemerkenswerte "Patriotische" wähubg wert,weil 
bis anhin die sowjetische Geheimpolizei solche Krätte nur in vereinzelten Son
derfällen eingezetat hat, während man sicb jetzt auf eine Flut sorgfältig 
fUr diesen Zweck gesdulter Agenten· gefasst machen muss. 

Das OBO in VULNA als eines der wichtigste Diversanten- Zentren, bat so
gar eine eingene Pseudo-Widerstandszeitung in litauischer Spracbe heraus
gegeben, der n'fevynes Balsas" (Stimne des Vaterlandes) der auch in DEUTSCH
LAND eingescbnuggelt worden ist. Kllrz daruf kam ein ebenfalls in li
tauischer Sprache gedrucktes Blättchen nTautos Sargybar "heraus, das aus 
der SOHWEIZ stammt, sowie ein :t'ranz6sisch redigiertes Blatt, der "Mes
sager Bal te", der ebenfalls in der West-SCHWEIZ .zusamnengestell t wird. 

Baltische Kreise bringen die Tlltigkeit des OBO in Iest-EURoPA mit 
einem litauischen FlUchtling inder SCffi~ eine Diversanten-ürganisation 
oder Zweigstelle aufgedeckt wUrde, dallinliche Fälle auch in Nord-
EUROPA bekannt geworden sind. In SOHWIDEN sind, unter den dortigen let
tischen Fliibhtlingen Agenten aufgetaucht, die:!n einer der Wilnaar Aus
bildungsstelle entsprechenden Schule im Schloss von SIGUIDA(SEGEWOLD) 
in LE'rTLAND eingedrillt wurden. Auch aus WIEN und ROM wird Uber das Vor
kommen von Diversanten unter den neuen Emigration aus einer ganzen Anzahl 
zentral- und sUdosteuropäischer Länder, berichtet. 

Man fragt sich.ab, woher die grosse Anzahl einsatzbereiter Agenten kommt, 
Nur zum Teil handelt es sich um Uberzeugte Konmunisten, die bereit sind, 
fUr Ideale hohe Freiheitsstrafen in den Ostländern zu riskeren. · 

Zum Teil sindes aber 'gew6hnlichen Flüchtlinge (z.Bsp~ in letzter Zeit 
massig aus UNGARN) die von sowjetisoben Grnzbeh6rden und ertretern der un
garischen komnunistischen Partei "bereitwilligst" gegen eine Pauscbale von 
150 Dollar illegal nach OES'rERREICH geholfen wird. An der Grenze kann es 
noch passieren, das die Flöhtlingen von ihren "Helfern" nach aller Regeln 
der Kunst ausgeplUndert werden und zum ~cbluss werden die Flöchtlinge den 
oesterreichischen Kommunieten signalisiert, von welohen sie vor die Wahl 
gestellt wer·den, zurUck in die Hände der ungarischen Beh6rden gesteUt 
oder mit reichen Mitteln, Pass etc. ausgestatteter ''Diversant" zu werden. 
Die Wahl ist dann meist naheliegena •••••• 

/ 
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28 September 1949. 

u 18923 b - 0 56 - 01/082 

Betr: Hongaars Gezantschap te ROME. G 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vemam ik betreffende 
bovengenoemd onderwerp het volgende: 

1 "On nous signale que LAOZKOVITS est part~ pour ATHENE 
le 8 aout sous pretexte de liquider la legation hongroise 
en GROOE. 
les grecs ont a' abord refuse de conceder le visa, etNJt 
donne l'absence de relations diplamatiques entre la HeNGRIB 
et la GRECE. Ils ont demande des informations a l'anèien 

Y Ministre de HoNGRIE, Baron APOR ( 'qUi se trouve a ROME), 
apres quoi seulement LAOZKOVITS a pu partir. 
Le 25 aout, LACZKOVITS est rentre en bateau, debarquant 
a GENES. 

Yil Le 20 aout, Madame Eöitb SZALA.Y (premiere epouse de 
l l'ex-ministre des Finances, NYARADY) 83'ant ete rappelee \ :e BUD.APEST, a demissionne de son poste dans les bureaux 
~ l' att ache commercial hongrois" • . 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
• sGRAvmmAGE. 

.AB. 



24 September 1949. 

U 19178 a • C 56 - C1/CS2 

Betr: ISTVANmUsCH. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam ik het 
volgende: 

-1 11ISTV.ANTRISCH, dictateur eoonomique de HONGRIE 
est arrive le 14 ROME, habitant Hotel de Ville. 
Est(?) porteur instruotions agitation communiste 
IT.ALlE pour eet hiver. Bvi.te Legation, rencontre 
cependant secretement SZEKERES". s 

AEC. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse .Zaken 
Javastraat 68 
• sGRAVENHAGE. 



19 September 194-9. 

U 17796 e - C 56 - KC 1 
FP 1949 

Betr: REVAI. 

Uit gewoonlijk betrouWbare bron vernam ik het onderstaande 
bericht: 

,, "On nous signale de BtiD.Al:B)T que REVAI est de retour et 
qu'il va reprend~e ses fonctions. 

(/. Il a eu une longue converstaions avec RAKOSI qui semble 
avoir ete satisfait des explications que REVAI lui a donnees. 
REVAI a meme obtenu l(autorisation de se rendre a PARIS 
pour voire sa soeur, la :t'emne de l 1actuel Ministre hongrois 

t>( a P ARIS; SZANTO. 
-... i - .1 Il s 1 est egalement antretenu avec Helen .ANrAL, ORrUTAY et 

- · ~ NOGRADn." 

~'\ 
ABC. 

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 · 
1 sGRAVIIWiAGE. 



20 Sept enber 1949 

EP \949 

U 18929 b - C 56 - KO 1 ~-
Betr: Reinhola THIBL. 

Uit gewoonlijk betrouWbare bron vern~ ik onderstaand 
bericht: 

"1. On nous signale qu'un oertain Reinhola TBIEL, ne le 
6-5-1910 a NEUFCHATEL (SUISSE), porteur d 1 un passaport 
suisse, est un des principaux courrier entre la HONGRIE, 
la :OOUM.ANIE et les pays occidentaux. 

2. Aujourd 1 hui lllelne, il partira a BUD..t\PESr, porteur d 1Un 
t ~urrier important qui lui a ete remis a la Legation de 
~NGRIB". 

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

.ABC. 



21 September 1949. 

T 

vf:P. 1949 

e U 18921 a - C 56 - KC 1 

Betr: KOSA, Georges. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron 
vernam ik onderstaand bericht: 

X I "KOSA 1 qui s' est rendu au PER OU 1 a et e 
invite par les autorites de ce pays de partir. 
A son sujet on nous signale egalement que la 
police italienne a eu des preuves coneretea 

, 9-u'il est ~sté" en contact aveo les Russes 
\ ~~is il nous etait enoore impossible de con
~tre ces preuves}." 

.AB. 

aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 
1 sGRAVENHAGE. 



Vofq..,o. 

16 SEP. 1949 

~ l~Ö/~~ cJ;~!j 
13 .Sept ï übe:t 1 949 

U 18920 c - C 56 - KC 1 

Betr : Hongaarse Lega>Gie te ROl.J.ü 

I 
I 

Uit ge-r1oonlijk betrouwbare bron vernam ik onderstaand 
b,~.ricbt : 

1 • ..want -~ é, rap e ~,! ~. BU?~J?.::.;S'l' ~ le. c ba nee lier. a e. la Lér;at ion 
de H01<uRlli a ROl:l.i!i(>JZIGcil'IIY ? 1 , VJ.ent de dEf:uss:wnner. La 
fonctionnaire4 illle PJJU.u,.Y s' es>G declarée solidaire avcc 
lui et a, elle aussi , quitte .... les services au ~ourvernement 
bongrois . 
Ges deux fonctionnaires etuient les derniers e1.1pl~s d<:. la 
Legation qui provenaient de l' ancien ré;g~ae . 

2 . l~adame Lagori V.tJlG.n cuihera déf.:..nitiveu1ent RO .1'! pour H. 

~narer en PONGRIÊ. · 

AB . 

Aan het 1,inisterie v a n Binnenlandse ~aken 
Javastraat 68 
• sGR.tNBHH.r..GB. 



6~ fY.) I, 
1.3 3ep'fëi'iil5er-r91j.9 

U 18918 b - C 56 - KC 1 

Betr: Honge.arse agenten in ITAJ:IE. 

Uit gewoonli.:>- betroui1bare bron ontvine ik onder
st ac.na bericht : 

• - "" 1. En juin, deux Hongrois - Geza · 'L.;.t;.l:OSI et Bela ..:;::{f•T'f •• I 
se sont rendus en s .... .JTIEGN:8 dans 1 I intention a I y in
vestiguer si les rumeurs relatives a la presence a 'u
ranium etaient fondees. 

2. Tous les aeux ont ete dé'couverts ar la police ita-
lienne qui les a &.rrêttfs . Relachés ensuite , ZEJ.-ITAI 

~
a regagne BUD~~sT tandis çue ~z.~DSI se trouve encore 

n IT.,LlE en compagnie de sa femme. 

~ 

• an het I.l:i.nisterie van Binnenlandse 4aken 
Javastraat 63 
1 sGlli.VRNI1AGE 

AB • 



NOTA 
V~n: KA-R.A. 

Op 3-10-49 werd a~n S~rdine een brief geschreven, nummer 
69835(CEH/49/1~6), w~~rin hem gegevens werden verstrekt 
betreffende KORMOCZI. 

3-10-49. 

,Op 3-10-49 werd ~~n Clipper een brief geschreven, nummer 69835 
~AH/49/455~ w~~rin hem gegevens werden ve~strekt betreffende 
KORMOOZI. 

3-10-49. 



16 SEP. 1949 

J AC -, 6.9 c~ 3 ~ _ 

13 .:.ep'Gember 1 949 

U 18924 c - C 56 - KC 1 

Dit ;:;ewoonlijk betroui/bare bron ontving ik onderstau.nd 
bericht: 

"1 .' D&ns le camp des refugies a CIL:t;CI'l"Tl\ R,.,~...:.: un Hongrois 
~ du nom de KO:{!..OC:ll , a:-:· rive recell]nent de Pn.US'flNE , vient 
/ de se mettre en r apport avec la Legation de HUITI~ .. I.IE pour 

obtenir 1' autorisation de rentrer en ~~Ol.; CCC . 

2. ~n meme temps il a essaye de se ue·~ tre en rap1Jort .:..vee les 
services secrets an~lais et americuins , offru.nt de collu.borer , 
une fois rent re""" en HONGlU:C . 
Il s' est egalement 1 ,is en rapport t vee le . .gr IlllLLOVICS 
au~uel il a offert ses servic&s. 

3. n. son sujet , on nous signé>.le de la :::-egation de HO~ GB.IB, 
qu'il s'agit d 1 un agent provoct-teur qui s'est prealablement 
mis a I <otCCord avec ::iLd:JwRCi:l . 11 

n Ik ben doende nadere segevens 
. ~ in te 11innen en hoop t.z.t . hiero1J 

~, ' 

omtrent een en ander 
terug te komen . 

Aan bet Hinist erie van Binnenlandse laken 
Javastraat 68 
I s GR.b. VENHA~. 



, 
S.T. 10 ~eptember 1949. 
No. Geh/Gr.V.D. 1243/49. 
Bijlagen: een. 
Onderwerp: Endre SIK. GEHEIM 

I Yo'· ~ I 
' -14 SEP 1949 

1 A~;,{:y_b?- o \ 
Te Uwer informate moge ik U hierhij 

doen toekomen een uittreksel uit een 
rapport opgemaakt door Z betreffende 
de voormalige Hongaarse Ambassadeur 
in Washington. 

Voorwat betreft Äe in bijlage dezes 
genoemde rapporten No's 182 en 196 moge 
ik U verwijzen naar de U dezerzijds 
toegezonden rapporten Dip. 291/49 en 
Dip. 317/49 respectie~ijk dd. 16 Juni 
en 6 Juli 1949. 

S.T. 

AAN: B.V .D. 

e Typ: IC{v 

Coll.: 



• 1 GRENSVEILIGHEIDSRAPPORT 
BERICHT. 

Datum van bericht: 1 September 1949. 
Rappor teur: 
Van wie is het bericht afkomstig : New York Herald Tribune. 
Betrouwbaarheid ber ichtgHK&E: Betrouwbaar. 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Met welke instant i es wordt samengewerkt: GGene. 
Welke acties zijn ondernomen: ene. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No. 295/49. B E R I C H T. 

In de "Uew York Herald Tribune" van 30 Augustus 1949 
komt het volgende bericht voor: 

"Sik Gets Hungarian Post". 
1./ Budapest, Aug. 29 (A.P.) - Endre Sik, Hungar y's fermer 
1\ Ambassador in Washington, bas become chief of -the poli~ 

tical depar tment of the Hungarian Foreign Ministry, it 
was learned here today. Mr. Sik returned from Washington 
two weeks ago." 

Bij controle van de passagierslijsten blijkt, dat 
SIK (zie rapnorten nr. 182 dd. 9 Juni 1949 en nr. 196 dd. 
28 Juni 1949) op 14 Augustus 19L~, te 07.45 uur met het 
K.L.M-vliegtuig mit New York op Schiphol is aangekomen. Zijn 
adres in Amerika luidde volgens deze passagierslijst 2848 
Me Gill Terr. Washington D.C. 

Opmdezelfde dag, te 10.45 uur is hij per K.L.M.-vlieg9 
tuig naar Praag vertro~~en. 

Daar de transito passagiers, die niet naar Amsterdam 
gaan doch hun wachttijd in de transito-wachtkamer door
brengen, niet worden gecontroleerd bij binnenkomst of ver~ 
trek, was de aanwezigheid op Schiphol van SIK niet bekend 
bij het personeel, reden waarom een en ander niet is 
doorgemeld. 

Blijkens bovengenoemde passagierslijsten is met hetzelfde 
vliegtuig uit New York aangekomen en naar Praag vertrokken 
een Hongaars diplomatiek koerier, genaamd: 

X Rade KOSTIC, oud 32 jaar~ adres volgens pass. lijst: Mini
sterie van Buitenlandse ~aken, Belgrado, Joego Slavië. 
Meerdere gegevens van KOSTIC zijn niet bekend. 

Ook deze persoon is, door bovenvermelde oorzaak, niet 
door gemeld. 

Coll.: 



OP KAART 
Acowe. 
DAT: '-i',~."'!l 

PAR: wï --
10 f.J eptember 1949 

CS 

U 17170 e - C 56 - KC 1 

Betr: B.AN. 

Ik moge ve~fjzen na~r mijn schrijven, a.a. 18 Juli j .l., 
no: U 17170 C' - C 56- KC 1, betreffende bovengenoemde persoon. 

Uit gewoonlijk betrom1bare bron vc rnru.1 ik nu het volgende: 

1. In bovengenoemde schrijven deelde ik U mede , dat BAN steun ge-
niet van de Zwitserse sociaal-democraten , hoewel deze tegen hem 
gm_1aarschuwa waren • .Uit is mij thans begrijpelijker geY/orden door 
de mededeling van zegsman, a at de L.witserse sociaal- democraten ten 
dele crypto-comnunist zijn. ne~ verschil met de P~o •-"·· zou niet 
zeer groot zijn en het feit, a at beide par .,i jen niet fusi.onneren, 
isSlechts een machtskwestie , daar geen van beide partijen onder het 
gezag van de andere wenst te komen. 

2. Van de Hongaar se sociaal-democ1·atische partij in het buitenland is 
de meest representatieve fuguur: ~EYER. Hij is oud-vakverenigings
leider en kwam reeds voor llill'f in L..7ITSBHLiJID. PEY'ER bezit stukken 
die voor BAI.\T zeer belastend zijn en waaruit nauwe samenwerking van 
B.nN met het huidige Hongaarse regime blijh.'t. Deze stukken kwaïren 
ook tezr kennis van de LMitserse politie , die evam1el niets tegen 
11Jf kon ondernemen, dank zij de bescherming , welke deze vc.n de zijde 
van prominente ~vvitsers genoot. 

3. B.nN' s vrouw ontvangt :in BLTI.w?EST het volle ministerspensioen. 
4. B.~J'r' s vriendin, Jz..,_v , zou als koerierster dienst doen. Iteeds enige 

tijd wordt zij door de ~witserse politie geschaduwd . lij gaat 
geregeld naar voor vertrek gereed sta<..nde intt.;rnationale treinen, 
praat duor met niemand en gaat dan Heer \ïeg. De politie kan geen 
·ewijs in handen krijgen , dat zij bJil;g deze gelegenheden .-oeriersr:>ost 

aan vertrekkende reizigers ov .rhandigt . (aead-letter box?). Ook 
mevrouw SZ.~c~.Vü geniet bescherming v&.n sociaal-democrë.tiscbe kc1nt . 

5 BA1I is naar LOtDEN vertrokken, vole;ens zegsman en zijn vrienden -~~ 

dat Honga'"' rse emigranten in het buitenlé...nd geen gelegenheid tot 

\ 

, stab.t het ~lel vast , dat B.IJT ervoor reeft te zorgen, 

· aansluiting krijgen. In ~diT3.aiTu-lND zou hij een dergelijke opélr"'-cht 
met succes hebben v .. rvuld; tussen de linkervleugel en de Jüeer gema
tigde burgerlijke elementen der IIongac.rse sociaal-democr;_,_ten is 
door zijn toedoen een nagenoeg onoverbrugbare kloof ontstaan. Kort 
voor bet vertrek van Blll:l naar LONDEN, hebben verschiliende personen 
e;etracht FIT:R en BAN te verzoenen , betgeen op· de onwil van 11JJ is 
afgestuit. Reeds voor l11H ' s vertrek naar LOllDElT en na zijn ac,nkomst 
aldaar zouden Engelse autoriteiten in het bezit zijn gesteld van 
alle bel&tende materiaal over B.,J'l" . Het schijnt evem1el, dat B.,ili 
bij de Labour party over sterke beschermheren beschikt. 

6. Zegsman wijst erop, dat het zeer 11enselijlc zou zijn contactpersonen 
\ ~an BAN in alle landen in het oog te ~ouden, da~r deze als potentiele 
~mminformagenten l:unnen worden aangez~en. 

.A . 
Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastrab.t 68 
'sGR~VENHAGE. 



,-------
' Yol~no. 
I . 

6 E. 1949 · 

1 deptemher 1949 i A([,j 6,g! S""'l 

U 18609a - C 56 - KC 1 

·Betr: Hongaars gezantscbapspersoneel te AN[~. 

u:..t gewoonlijk betrouwbare bron vernam ik onder
staand bericht . 

' 1. De Hongaarse gezant te "J:'J"'&I.R.i., GYNrV ... I , werd samen 
met zijn vrouw naar BID .. IY~ST+ teruggeroepen om zijn va
cantie aldaar door te brengen. 

2. Op bet gezantsc hap te .. JTl\.ARJ;. ·wordt a:.;.ngenomen, ëlat GY"B'rv .. r 
niet meer terug zal keren , dao.r bij gecompromitteerd zou 
zijn door de R.t;.JK- affaire en geen medewerking wilde ver
lenen bij het spionnagewerk van _,ar git GYO:U . 

'!-. 3. De Gonsul R:i.l'ID te IST J BUL werd eveneE<ns teruggeroepen. 
Volgens zegsman werkte hij samen met J:.argit C~YOHI . 
Het spionnagewerk van GYO~ I en de l'eactie vun de Eon
gaarse gezant .e .~J:i[KAR..-:. hebben te B1.ID".:p]!]ST veel stof doen 

~pwu.aien. 

lian het l.:inisterie van Binnenlandse laken 
Ja vast rsc..t 68 
'sGR'l.VENHAGE. 



Afschrift ter kennisnemin~ a?ngeboden 
de Centrale Veili gheidsdienst. 

Directie Juridische en Administratieve Zaken. 
xxxxxxx

4 52 83 Juni 1949 . 

i.- lY .~9 l 

J 

Ik heb de eer u, voor zover nodig, mede te 

delen, dat blijkens bericht van het Hongaarse 

Gezantschap door het Hongaarse Ministerie van 

Buitenlandse Zaken iverd ingetrokken het diploma

tieke paspoort (No .1 69/664- 1948) van de handels-

~ 1 attach5 Pál Solt~sz, alsmede het paspoort van 

~ zijn echtgenote Mevr . Berthe Solt~sz-Berm~nn. 
~ . ' . . -

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister , 

Het Hoofd der Directie, 

Aan de Rijksvreemdelingen
dienst . 



28 Juli 1949. 

3 949 

U 18146 a - C 56 - I<C 1 

. ~ .:._ I _fl!::!J . 

Betr: lÎlllgaben ubc r das Personal der Ungariscben 
Bot schaft Al.'f!lA! • 

Uit betrouwbare bron vernam ik onderstaand bericht: 

X 11 RàDVill!YI der schon seit .3 l,:onaten in BliDlJ.=EST ist, '\Jtude 
eine zeitlang von der politischen Polizei beobachtet, oder 
sogar vielleiebt verhaf'tet, da er mit anderen Beamten des 
Aussenministeriwns in der Verscbworun3sgescbicbJGe des frllberen 

~ Aussenminister I-til.JK eingemischt wurde. 
Auch der jetzige ]Sinister Ungarns in .PJW~.lUl. war ein guter 

Freund ItA.JK's, aber ist auch des: jetzigen ein Vertrauonsmann 
weshalb er bestinnut noch in seiner Fun t.tion bleiben lmnn. 
P..ADVAl'JYI+ ·,mrde abe r zurl.lckgebalten und jetzt bat man um seine 
persl:lnlichen .:Jachen zu bohlen rnit zwei Kuriers Koffers nach 
Atv.!l..!-.Ril. geschiclet und alle seine hlachen wurden nacb B1JD.áP;...'ST gescb:êet. 
Er ist momentan frei L;nd arbeitet in der Bulgarischen dektion der 
?olitiscben Abteilung des Aussenrninisteriums -wird aber nie 1nehr 
Er laubnis bekom 1en ins Jtus l and zu fabren. 

Der neue ~•ttacbe der fUr .ANluillA ernannt wird heiszt ....irvin 
"... F...IV.h.ÏAL, ist 20 Jahre alt, geboren in PAP..IS und látglieder Kommu

nistisoben Partei in BliD11.?.b:ST+, v-;o er schon seit Ulngerer ''eit 
specielle Partei-Ausbildung beKomnen hat, und arbeitete schon 
aucb im .~~ussenministerium. 

Der l.tinister in .Al'lKiJ.tA batte ein Visit bei dem B~tschafter 
der Vereinig"" en >ltaaten dort abgestattet und die Frau erzäblte 
dasz er seine Hilfe im Falle seiner Dissidierung verspreehen 
batte, ihm in jeder Hinsicht bebilflicb zu sein. 
Selbstve1·ständlich fand dies der ILnister läcberlich, da er 
überhaupt nicht die .hbsicbt bat auszuspringen. X I Der Konsularbea.mte Band fäbrt l:lffers nacb IS'r..:JffiUL mit spe
ziellen .t•ufgaben und nacb gewissen beldungen die nacb BDDAi'E:JT 
geschiclet wurden konnte man reststellen aasz BAHD in l.)T.AliffiUL 
mehrere und gu'Ge 11.gente jedsrnahl begegnet. 

Vom Aussenministerium hat man cca • .30 l!ltere Bea1nten heraus
[;eschmissen, auch i:itglieder der 1 rbeiterpartei, t• nd einige nicht 

-wichtige Leute des fr~heren Regimes z.B. l.iEJLIK(Status =bt.), 
.)( _"..... ~yBrffy (Finanz.Abt.) l<'rau JOHKm'F, J .• arta FL..G.T'r, Largit Gi..:Jl'JCEL, 

Sekretllrinen. " 

Aan het hinisterie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 

' s-GRA VEl'lliAGE. ---

AB. 



AAN c. 
VAN K.B. 

\V 
~- 2 9 JULI 1S.i49 

N.a.v. Uw notitie van 11/7. f\ '' 669~~ 
I _ --· 

K.B. meldt aankomst en vertrek van Rong. Koeriers alleen, 
opdat C kan nagaan of het de "gewone koerier betreft of een "extra" 
mannetje. 

15/7-1949. 



l Volgno . 

~6 JUlJ 1949 

\ 18 Juli 1949 

U 17170 c - C 56 - KC 1 

Ik moge vervaJzen naar een bericht U11erzijds, d.d. 

Minister van Justitie, BAN. . 
Ik vernam nu uit gewoonlijk betrou•roare bron, dat 

'/-..; genoenrle ex-minister met zijn vriendin, :i._evrouw SZAVA, 
enige maanden geleden naar ZV.ii'rSBRLAND geemigreerd 11as. 0 
5-3-'49 betreffende HONGARIJE en de voormalige Hon~aarse 

· ~ Tot aan de Honga,,rs-Oostenrijk.se grens werd BAliJ" 
~~(\ per auto begeleid door een collega-minister en door de 

.{}L chef van de Hongaarse ~eheime politie. Aan .J.8N en 

~ 
, zijn vriendin werden 20.000 zw.frs. medegegeven. 
) Hij zou in contact staan met de Kominform en te 

- GENEVE samenwerken met Dr Etienne Pii.LLh.Y, die t ·.b.v. 
HONGARIJE omvangrijke transito zaken doet. Beiden finan
cieren hun nerk door nri.ddel van comdssies, 'Nelke zij 
verdienen. 

Inzake zijn verblijfsvergunning geniet BAN+, die ' 
vroeger een bekend sociaal-democraat was, steun van 
Zwitserse sociaal-democraten, niettegenst a [ nde het feit, 
dat deze tegen hem genaarschmvd zijn. 
De Federale politie heeft evenwel thans de verblijfsver

gunning van BAIIT niet verlengd. 
1>0.-jn zegsman meent te weten, d&.t .~..lm+ binnenkort n~t 

20 andere personen, welke tot rijn kring behoren, naar 
ZVIZDEiif zal r;aan. 

~~togelijk moet hier verband gezocht worden met betgeen 

I 
ik berichtte in de bijlage van mijn schrijven, d.d. 
3-6-49, no: U 16873a-C56-KC1 in de laatste alinea van 
pagina 1. · 

Ik hoop in staat te zijn U binnenkort nadere aan
vullingen te verstrekken. 

A. 

m het :Ministerie van .algemene Zaken, 
tvastraat 68, 
1-GRAVENHAGN 



16 Juli 1949. 

Vol 

U 17700 b - C 56 -KC 1 . · 2 ê ·. UL.t 1949 

r: Hongaars Consula::lt te I~ILA..ii.N. 

j --

1 ACl/ 6t,7o6 
I - -

Uit gewoonlijk betrouwbare bron 
ontving ik onderstaqnd bericht. 

1. Het Hongaqrse gezantschap te ROME 
heeft tot tweemaal toe verzocht a~n 
het Italiaqnse Ministerie van B~iten
landse Zaken te ROME om het Hongaarse 
Consula9.t-Generaal te MILAAN weder te 
mogen openen. 

2.Alles wijst erop, dat de Italiaanse 
autoriteiten dit hebben geweigerd. 

" 3. De Corml-Generaal ZINCK ( bedoeld voor 
MILAAN) is in de t~sentijd tijdelijk 
belast met de directie van de bureau's 
~van de handelsattaché te ROME. 
~ 

AB. 

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



I 

. ·I 
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7 Juli 1949. 
l ~ 6 ~9r:_j 

U 17279 b - C 56 - KC 1 

Betr: AVO (AV~, Andrassy Ut , BU~APBST . 

Uit gewoonl ijk betrouwbare bron vernam i k onder 
staande gegevens. 

1. Leden van de staf van de AVO( AVH?): 

:<. 1-'L:.:TER , Gabor, l u i tenant-generaal, HoJfd van de eerste 
afdeling( ze er waarschijnlijk ondertussen 
g e arresteerd) ; 

·~ SZUCS, ~rno,(SZUCH ?), kolonel van politie ; 
- :DECSI, Gyula, luitenant-kolonel; 
,. DEKANY, Istvan, idem; 
- KAJLI, Jozsef, idem; 
:<· BI.ti!D~"'R.W:ANN , J ano s, id. , ( zeer waarschijnlijk zojuist 

geexecuteerd); 
OSZKO, Gabor, kolonel· ( geexecute .Jrd); 

- M01iAVE~ Z , Laszlo, lui tenant-kolonel; 
- TIHANGY, Jmos, commandant; 
- PRINCZ1 Gyula, idem; (of PRI NTZ ? ) ; 
- REH, Alajos, idem; 

J AI\flBOR,Jozsef, Kap i te in; 
1-~ FARKAS, Vladi mi r, idem ; 
- BR~1ACS , Henr i k, idem, (onderzoek); 
- KOTBLES, Henrik, idem (idem); 

M.Äl: SCAHL, Laszlo, kolonel( waarschijnlijk reeds geexecuteerd) : 
V3 TES , Janos, kapitein (VERTESS ?) ; 
IL.ill.iV!ANN , Lajos, l uitenant(ond0rzoek); 

r.• TU3.CSANYI; Jo zsef, idem (idem); 
BERAN, Ivan, idem; 

- DEGI, Gyula, (DECS~?}dem, -kolonel ( spreekt uiLstek end Russisch ) 
- VERES, Imre, korparaal; 
- KISHELYI , Olga, l ~itenant; 
~ SOLYOM, Karoly, idem ; 
- ELKAN, Peter , idem(momente e l voor een s peciale 

missie in STOCICHOD~ ); 
lui tenant; 
idem ; 

- GRAVANS, Gyorgy, 
- OTVOS , Zol t an, 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
J av as t raat 68 , 
's-GRAVENHAGE . 

-2-
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CSAPA, Zoltan, l uitenant-Tiolonel(spreekt uitstekend 
Russisch en behoort sinds 1944 tot 

1 m<-~- • ' de russische geheime diens t) ; 
:_~ (j.A) 'yv- )I TOTH , Istvan, kapitein; 

J, ,.,.r<m . GYENES , Laszlo, luitenant; 
... ZRSEK- EICHINGER , Antal, idem; 
~ PULAY, Gabor, kapit ein( tegenwoordig voor een missie 

• '1. KUNOS , Laszlo, 
~ SZALL , Josef, 

KAH.AN , Piroska , 
_- KENEHAZI , Lajos, 

te LONDEN ); 
luitenant; 
kapitein(tegenwoordig mi s s ie te BERN ) ; 
korporaal(vrouw) ; 
l uitenant. 

2 Eé n der belangrijkste leden is KOVACS, Istvan (J anos?), 
die naar men zegt , van russische nationaliteit is( oor
spronkelijk ). 

3. In Andrassy Ut 60 ZlJn twee russ ische kolonels werk
zaqm met hun personeel. In alle centrak in HONGARIJE, 
waar de AVO kantoren he eft, zijn eveneens russische 
verbindingsofficieren . 

4. Deze inl ichtingen zijn gel di g voor de maand Mei en 
veranderingen, die het gevolg z ijn van de zuiv dring 
van RAJK en de executie van PE~ER, OSZKO,enz., zullen 
naderhand do orgegeven worden, wanneer deze bekend 

)geworden zijn. 

~ 
ABC. 



7 Juli 1949. 
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Betr: Hongaqr s e di plomaten. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam ik 
onderstaand bericht . 

~ 1. Zoltan SZANTO zal benoemd worden als Hongaars 
Gezant te ~1RIJS en B~USSEL.(SZANTO is de 
zwager van REVAI). 

2. Van andere zijde wordt medegedeeld, dat SZM~TO 
he ._~ft geweigerd wat '.1an ook aan te ne tren, zo
lang RAJK Minister van B~itenlandse Zaken is. 

'f<\ 3. Het wordt bevestigd, dat Elek BOLGAR benoemd 
zal worden als Hongaars ,g;ezant te LQN_)EN 
~omenteel Honga'l!'s gezant te P.lAAG ), 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
t s-GR VENHAG..;; . 

ABC. 
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--------· 
~~~~--- ~-1 
t : 11 n n 194 9 t 
l 

4iftr: Lajos FONO. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron 
vernam ik onderstaand bericht. 

~ 1 1. Lajos FONO, voormalig han elsattaché 
van HON"ALIJE te _OME, die de zijde 
van de afvalligen gekozen heeft, is 
kortgeleden te TEL AVIV a~ngekomen. 

2. Medegedeeld wordt, dat hij een zeer 
twijfelachtige figuur is en da t 
zijn keuze om deze ~eg te volgen 
zeer wa,rschijnlijk het gevolg is 

.van instructies van de communistisch . .,; 
~rtij. 

ABC. 

Aan het Ministerie 7an Algemene Zaken, 
Javastra3t 68, 
's-GRAVENHA.LE . 



6 Juli 1949. 
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Betr: Zoltan VIRAGH. 

Uit gewJonlijk betrouwbare bron vernam 
ik onderstaand b3richt. 

X Zolt an VIRAGH, de Hongaarse za8.kgelastigde te 
BRUSSEL , zal teruggeroepen worden na ·'l.r 
~.J.Al'BST . 

AB. 

Aan het Ministerie van Alsemene Zaken, 
Javastraa t 68, 
's-GRAVENHAGE. 



cl. ' 
Uit een bij Afd. · C. ingés,telde controle blijkt, 

.gaarse koeri'er op zeer onger~elde tijdstippen arriveert. De . in U\'J no- ': 
titie K.B. 498 dd. 5/7-1949 genoemde date. .kloppen 1n.et de op normale wij
ze bij C ontvapgen. visa.· en Gr . V.D.-meldingen . De op 20/6-1949 eangeko- · 

· Jllen ltoerier .heet Joeepl:l KR A J" Y. o V I -c s, geboren 15/1-1904 te Gyor; 
vi3UlTl voor 2. dagen verleend te ?arijs op 20/6-1949; op 21/ö-1949 is hij 
weer. vertrokken . " · 

,,, '· Het ' K.B . -b~rieh~ is dus v<:>lkO~en juist . , .. 
.. l{:an K. l3. ons opgeven ;oro.arom juist "K R A J K 0 V I C S werd ge-

signaleerd; d. . z. in welk opzicht het bezoek Tan deze''koèrier afwijkt 
van de ~e:'lone gang ;an :r.áken? , · · • -;- ', ' /' 

'. 



/
-,.-. 

Vo ' 

-:--7 JUU 1949 
·-- - -
1 ACD/ ';-6:~3 

NOTITI.l!; Iffi 498 

Voor ACD . 

De Hongaarse koerier i s di tmaal op Maandag 20- 6- 49 gearriveerd 
en op 21- 6- 49 weer vertrokken naar Br ussel-Pari js . 

KB , 5- 7- 49 . 
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21 Juni 1949 

' 
l ' 
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Betr: Pal SOLT~SZ. 

Uit gewoonlijk be txouwbare bron vernam ik onder
àtaande gegevens. 

~ I Pal SOLTESZ , Raad bij het ministerie van buitenlandse 
zaken te BU~APEbT, vroeger Hongaars handelsattaché te 
ROME heeft zijn ontslag genomen en is afvallig geworden. 
Hij ne eft t evens v0r zocht om tot de IRO toegelaten te 
worden . 

2. He t ontslag van S. wordt van groot belang geacht. SOLTESZ 
is communist sinds 1919 en na de val van de communisten 
in HONGARIJE heeft hij 25 jaar doorgebracht als emigrant 
in Fi~ANKRIJK, ROEMENIE en RUSLAND. 
Zijn belangrijkheid is successievelijk toegenomen en de 
laatste j aren was hij belast met het onderhouden van de 
handelsbetrekkingen met ARG~NTINIE ( gedurende deze perio
de bracht hij 6 maanden in ARGENTINIE door). en daarna 
tegen het einde van het la a tste jaar he eft hij de handels
be~ekingen geleid met ITALIE, die hebben geleid tot het 
bekende accoord. Vervolgens heeft SOLTESZ enige maanden 
doorgebracht in dienst van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken als een van de belangrijkste rgadgevers op het ge
bied van de handel met het buitenland. A~ngezien hij heeft 
deelgenomen aan verscheidene onderhandelingen met MOSKOU , 
k ende hij de russische richtlijnen vo8r de satellietlanden 
maar al te goed. 

3. Aan de vlucht en het ontslag van SOLTESZ gaat een drama
tische geschiedenis vooraf. 
Een handelsdélégatie was enige mEnden geleden naar ANKARA 
gezonden om tot een verdrag met TURKIJE te komen, maar op 
een zeker ogenblik stagneerden de onderhandelingen en in 
HONGARIJE was men bevreesd vo8r een breuk te wijten aan 
de onhandi gheid van de délégatie. Op dit o~enblik heeft 
de communistische partij bevel gegeven aan SOLT~SZ zich 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken 
Javastraat 68, 

-2-

I s -GRAVENHAG E . 
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onmiddelijk naar ANKARA te begeven en de leiding van 
de délé gatie op zich te nemen. SOLTESZ weigerde ver
scheidene malen zich b 'roepende op zijn precaire ge
zondheid, zijn niet meer jonge ~ftijd en op het feit, 
dat hij geen enkele bedoeling had zich zonder zijn 
vrouw na·=J.r het bui tenland te begeven. J)i t werd ook ge
weigerd en gedurende verscheidene weken heeft SOLTESZ 
het niet geaccepteerd naqr TURKIJE te gaan. 
Ten slotte kwam een bevel en hij moest vertrekken 
zonder zijn vrouw. Hij heeft de besprekingen voort
g ezet en zij klJvamen tot het ogenblik, waqrop het accoord 
bevestigd kon worden, toen SOLTESZ naar BUDAillST tele
grafeerde, dat hij ernstig ziek was geworden en hij 
onmiddelijk zijn vrouw nodig had om hem te v 2rzorgen. 
Aangezien de Hongaarse Reg ering een ze er speciaql belang 
toekende a ~n dit handelsaccoord, heeft men terstond het 
vertrek van Mevrouw SOLTESZ bevolen, die binnen enkele 
dagen in ANKARA aankwam. Na de a~nkomst van zijn vrouw, 
hervatte SOLTESZ weldra de besprekingen en tekende de 
overeenkomst. Een dag na de ondertekening van het ver drag 
nam hij een vliegtuig naar Zl.HTS.óRLAND, vanwaar hij in 
ITALIE is aangekomen. Vanuit MILAAN heeft hij e~n UieT 
gram naar BUDAP~ST gezonden, waarin hij zijn ontslag 
aankondigde, hetgeen grote const ernatie in HONGARIJE 
veroorzaakte. 

4. De Hongaarse Légatie te ROME heeft geprobeerd druk uit 
te oefenen, echter zonder succes . 

Het is interessant op te merken, dat de situatie 
op het punt van afvalligheid verergerd is op zo'n ma~ 
nier, dat laatst de Minister van Handel, RONAI, zijn 
vrouw niet nEer naar PRAAG mocht nemen en reizen van 
staatsfunctionarissen niet toegestaan worden met leden 

1 van hun familie . 

~ 
AB. 



21 Juni 1949 
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Betr: Hongaars Gezantschap te ROME 

Uit gewoonlij k betrouwbare bron vernam ik 
onderstaande gegevens. 

1. Gabor TOLNAI, de nieuwe Hong ~ qr s e Gezant t e ROME , 
is a angekomen. Hij is nog zonder f amjlie en zijn 
vrouw zou BU~APEST niet mogen v 2rl~en voJr de 
eerstvolgende 3 maanden (gijzelaar voor het begin). 

2. Bij zijn aankomst, he eft TOLNAI een heftige rede 
gehouden, waarin hij het verraad qualifice ett van 
afvallige f unctionarissen. 

3 • . Hij doet zich me er als communist voor, d an SZEKERES 
ooit heeft durven doen en hij heft onmiddelijk een 
onderzoek ingesteld om de redenen te weten te komen 
van de gebrekkige samenwerking tussen het Gezant
schap en de bureau's van de handelsattaché. 

4. 
')( 

De reden van deze enquete zou gezocht ~ten worden 
in het feit, dat de handelsbureau-chef Pal SOLTESZ 
is gaan opzoeken nadat deze de staatsdienst had ver
laten en zich aan de z ijde van de af vallige bongaren 
heeft geschaard. 

5/ De Gezan tschapsraad, Georges SZEK'.!ERES, is terugge
roepen naar BUDAPEST. Hij moest ROME verlaten tegen 
het einde van Mei. Hij zal waargenomen worden door 

-,de huidige secretaris, LACZKOVITS. 

t~l\ 

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

AB. 
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U 16744 c - C 56 - KC 1 

Betr: KOSA, Georges. 

Omtrent boveng enoemde per soon ontving ik 
uit gewoonlijk betrouwbare bron alsnog de vol
gende gegevens. 

1. Tegen eind April heeft KOSA ZlJn ontslag ingediend 
bij het Hongaarse Gezantschap te ROME. 

2. Het wor J t bevestigd, dat dit ontslag "bevolen" is 
en dat KOSA doorgaat met een communistische agent 
te zijn. 

3. Het is geconstateerd,dat hij na zijn ontslag 
leden van de russische ambassade in ROME ontmoet 
heeft. 

4. Ten einde de nadruk te leggen op de belangrijkheid 
van zijn 'afspringen11 heeft KOSA de dagbladen in 
ROME bezocht ten einde hen te vragen zijn afsprin
gen op een gunstige wijze te publiceren. 

5. Hij heeft verzocht toegelaten te worden tot de 
I.R.O., waar hij aangenomen is. 

6. Hij zou zich binnenkort naar Zuid-AMBRIKA be
. ~even. 

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

AB. 
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~ 2 · JUNI1949· 
NOTITI E KB, /.fCjt I ACD/6 "l--t$ 
BEST l!MD VOO R C. 

Uit niet nader t e controleren bron, vernamen wij het 
volgende: 

K I "De positie van de l!Iongaarse Gezant Janos ERÖS in Londen, 
is niet ze er st evig meer . Hoewel hij een "oude" Bolsjewiek 
is , zijn er "verschillen" tussen hem en de rode re ge ring." 

KB, 16-6-49. 



-· 
~~o'ooo I 
f 25 MEI 1~;-
1 A~J/ 6 i .P31 Notitie ACD • . 

Betr.~ Ferenc MILLE. 

Uit betrouwbare doch oncontroleerbare bron wordt 
vernomen, dat de Hongaarse gezantschappen te Parijs, 
Brussel en Den Haag op 9 Mei bericht hebben gekregen 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Boedapest 
dat het dipl. paspoort No.22/l8/l948 t.n.v. Dr. 

X FERENC MILtE, Gezantschapsecretaris ongeldig is 
verklaard. 
Gegevens ACD zijn~ Ferenc MILEJ, 49605/0D 1299, 
secretaris Hongaarse Legatie te Parijs. 

ACD, 24 Mei 1949 
62657/6261. 

H/ACD 



MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

~K Kabinet en Protocol. 
No 47426 • . 

'S-GRAVENHAGE, de 12 Mei 1949 •... 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dag te k e n In g, n u m me r 

en a fd eI in g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer U mede te delen, d a t blijkens 
ontvangen bericht van het Eongaarse Gezantschap 
hier ter stede de diplomatieke paspoorten van de 
navolgende personen vervallen zijn verklaard 
bij beschikking van het Hongaarse Ministerie 
van Buitenlandse Zaken:-
György KOSA 

Gy. KOSA-Gabor 
no. 68/323/1948 

no. 69/324/1948. 

'~ 
De Chef van het Kabinet van de 
Minister van Buitenlanise Zaken, 

!;_.Lat-

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68, te 
's-GRAVENHAGE. 

® 44678- '48 
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, Additif_à notr.o rooueil sur le por.sonnel do la Losation do 

lffioJïrgrio à, B~~ ~ \·~ 

./ ~you.gy: (Goor-ges) .ARA.NY'OSS1: A tta.0hé do presso4 

Soorota.:l.ro 

/~~ .,..Mmo DUECRS~ . sta~isto à la socation oonsula.ir.o~ 

'. ' - Laszlo GARA _io 'ltoffieç do proaso ot raprosontant do l*Agonco 

télégra.phiquo aongroise ~.I.T., 

/ ~it HEQ.EIJ(JS da.atylo 

~~Irono KISS sooretairo ( no siidontifio pas a.vo~ Nora. KISS) 

/ ::.JfuJ.iatt:o RJmNIER socrota.ire & l t.Atta.~hé CUlturol.. 
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1 :..ara.lllllca SOLT! ohof de la: eha.nool1.oria 

1 :::.vola: Z/..'OOru'~I ob.of a.djoint do la oha.noollorio. 

NOta M~ sarions t.rés houroux,si vous voulio~ bio~noue communiquor 

tous ronsoignomonts on votto possoesion sur los intoross!s. 

No'IQJS vo\\IB doma.ndons do bion: vouil.oir nous ra.ppoloi' dans vas; ropoJ'l!>

aos ovontuollos lo numero 2.600 oi dos~ indiqué. 



NOTITIE KB, 41.0. 

BESTEMD VOOR ACD. 

Uit goede bron vernamen wij, dat er weer 
nieuwe "afvalligen" zijn van het huic1ige regime in Hongarije, 
n.l. 
a) Farkas, Lehel, ex Rong. zaakgelastigde te Praag, thans te Parijs. 

~ b) Gal, Im.re, ex Hong. consul Milaan . 

i( c) J!brbeth, Guido, ex Legatiesecretaris Rome. 

KB, 26-4-49. 



KBX 60747 27 April 1949. 

Wij vernamen uit goede bron, dat 
de Hongaarse consul in Parijs, Ferenc 
~. is teruggeroepen, met het gevolg 
dat hij in de afgelopen week demissioneerde. 
Hij is in Maart nog als koerier in 
Den Haag geweest. 

KB, 

Aan de Heer Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst 
Plein 1813 
's - GRAVENHAGE. 



KBX 60679. 

·-e 

UITGEBOEK(:J 

Uit goede bron vernamen wij , dat de 
volgende Hongaarse diplomaten, afvalligen 
van het huidige Hongaarse regime zijn 
geworden : 

a) ~1!_, Lehel, ex . Rong . zaakgelastigde 
te Praag, thans tu Parijs, 

b) Qäh, Imre, ex Hongaars consul Milaan, 

c) Fbrbeth, Guido , ex Legatiesecretari s 
Rcme . 

KB, 

Aan de Heer H~ge!'ingscommis saris 
in Algemene Di enst 
Plein 1813 · 
•s-GRAVENHAGE. 



f :..,><• MI::STERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 
'S-GRAVENHAGE, de 21 April 1949 . 

Kabinet en Protocol . 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dag tekening, nummer 
en af de I i n g nauwkeurig te vermelden 

V '· 

5 f~Pf? 1949 

I Al J bo 5-oyl 
- j 

Ik heb de ~er U mede te delen,dat blijkens 'ontvangen 
ber i cht van he t Hongaarse Gezantschap h .t:st .de dipl"omati eke 
paspoorten van de navolgende personen verva1.l"en z"ijri verklaard 
bij beschikking v a n 'het Honga arse Ministerie van Bui'tenlandse 
Zaken: · · · -

- X l. M. Rodol phe ? olorfy i No .175/2452-1946 · 
- X 2. Madame R . J?olonyï No .176/245 2-19'46 · 

_., 3. M. Richárd Agfal vi No . 82/1279-1946 . 
..... 4. Madame R.Agfalvy" No .253/3998-l9'47 · 
_.~. 5. M. Béla Andaházy-Xasnya No . 508/ 87,4 7-1946 · 
-6 . Madame B. Andaházy-Kasnya, No .29 2/ 8773-19"46 · 
x 7. M. Pál Aue r . No .119/1745-1946 . 

- 8. M.Lászl o Bar t6k · No. 57/830~l94'7 ' 
- 9. I>Eadame L . Bart6k · No . 58/831-194'7 · 
-10 . :M .István Bor sodï No. 21/5473-19"45 · 
-- 11. Madame István Borsodi No . 22/5414-1945 ' 
,....; 12. M.J .Czak6 No . 83/1293-19"46 · 
--' 13. IVI . Jüemér Cz apkay" No .4-69/7372-1946 · 
- 14. liJiadame E . Czapkay· No. , 9/540 8-19"4 5 · 

,....., X 15. M.Gyula DessewffY No . 31/1385-194 7 · 
. .- 16. M. ?ál Fábry · No . 14/20 2-194'6 ' 

- 17. Madame P . Fsibry No.369/565'8-1.946 
+18. ~ . Ervin Fêke te No.479/7956-l946 
--19. Madame J. Fri de cz"ky No .280/450]-l946 
.,..., 20. M. Fere nc Gor den...: No .399/6133-l9'46 
- 21 .Madame F. GordÖn No . 400/6133-1946 
-22.M.János Gordon No . 88/1317-19~6 
, 23.M. Mi hály H6gye No .l59/2247-l9'46 
- 24 .Madame M. H6gy e No . 438/676'4-1946 
,.. 25 .M. L .Jéke ly No . 51/986-1346 

Aan he t Mi n isterie 
van Algemene Zaken , 
p/ a Javastraat 68, 
Den Haag . 

-26-



..- 26. 11adame L .JE!kely No . 52/986-1946 

.- 27. M.Kristóf Klillay No • 4/36-1946 
- 28. Madame K. Kállay No . 91/1 453-1946 
-29 . M. Odön Kr iváchy No . 10/5435-1946 
- 30 . Madame O.Krivá chy No . 72/6022-194 5 
- 31. Mademo iselle Katalin Máriás-

sy No . 39/56 78-194 5 
~32. M.László Medgyessy No . 12/544 2-1945 
- 33. IVI .Ferenc Nagy No . 1 42/2078/1946 
-34. M:adame F • N agy No . 143/2077-1946 
x 35. .M. jun.'F . Nagy No. 517/8986-1946 _... 

..... 36. Mlle Julia Nagy No . 420/6 418-1946 
- 'X 37. rvi .DE=1nes Nemestoty No . 96/6356-1946 

.... 38. Mlle Maria Ors No . 353/6356-1946 
- 39. M.Endre Perlaky-Kassa No . 270/433-1946 . 
/40 . Mlle Bi via Pe·rlaky No . 305/46'0 8-1946 

- -41. M.Ferenc Ros~y-Forgách No . 71/89 2-1946 . 
- -42 . Madame F.Ros~y-Forgách No . 72/89"3-1946 . 
- - 43. M.Mikl6s Rosty-Forgách No . 75/892-1946 . •. 

... - 44. Mlle Ilona Ro'sty-Forgách No • 74/89'2-1946 
-~ - 45. M. jun. Ferenc "Ro sty-For gách No . ,73/892-1946 ' 

-46. M.László Somsïch No. 101/1468-1946 
.,....47. ~II .GE:1za Soós ' No . 107/16D8-1946 
-48. ·.me G ~ Soó s No . 95/6342-1945 
-49 . M.Tamás Szab6' No . 86/6317-1945 
-50 . r.me T. Szabó . No • 86/6317-19"4? 
X51. M. Sándor Szás'z No . 23/5480-194? .. 
- 52. i.\1adame S .Szás'z No. 34/54"81-194 5 
>< 53. M.Aladar Szegedy-Maszák No. 14/5448-1 94 5' 
- 54. 1\'Ime . A.Szegedy':....Maszák No . 101/6367-1945' 
..... 55. M. Is tván Trau"b · No . 170/2859-1947 
.-56 . IVffile I. Tr aub . No • 130/1957-194 T 
-57. ])[ .Tibor Vágó · No . 31/10'27-1946 
..:. 58. .fule T. Vágó No . 62/1027-1946" 
..... 59. M.Márton Bahu's No . 122/276'4-194B 
- 60 . M.János V~rfr No. 85/2238-1948 
-61. IV'nne J. Verfi No. 85/2238-1948 . . 
.-62. Mlle Sarolta :Ako ncz No. 196/428Ll--1948 
/ 63. M. Károly TiboJ..d No. 416/6355-1947 

-64-



... _ 

...- 64. Jl.lfme K. Ti bold 
>< 65. M.József Garzuly 
.- 66. M. Adám Koós 
_. 67. l\1 . B~la Orczy 
- 68. M. Imre Bar tha 
..;69. Mme I . Bar tha 
.x 70 . M.Gedeon Fáy-Halász 
x 71. M.Ferenc Wagne r 
~72. 1~e Ferenc Wagne r 
~73. :M .Zoltán Kere sztes 

~ 1( M. Mi kl6s Nyárády 
~ )<Mme M. Nyárády 

)tM . György Gulácsy 
.....-IVI.me G .Gulácsy 
-M.József Lrd~lyi 
.-I\lfme J • .0rdélyi 
--M . N. Fenyve sy 
-~~lfme N. Fenyve sy 
/<.ï,'I. Guido Forbáth 
_..]\[J.me G. Forbáth 
xM. Imre Gaál 
"- I1.1.me I. Gaál 

_,:Mlle Anne _.1arie Samarjay 

2 

No . 419/6356-1947 
No. 445/6697-1947 
No . 48/639-1948 
No. 260/5266-1948 
No. 411/6202-1947 
No. 412/6202-1947 
No . 38/232-1948 
No . 125/l-1948 
No . 126/2-1948 

115/485-1948 
113/486-1948 

88/385-1948 
88/ 386-1948 
19/193-1948 
20/194-1948 
78/302-1948 
77/301-1948 
66/321-1948 
67/322-1948 
72/370-1948 
73/371-1948 
64/326-1948 

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



I V<' -1 
April , 1949 ,. ;R. t949 ! 

I • _i 

U 16023 b - C 56 - KC 1 l A ·'" 6o~r~ l 
h· ... I -

Betn: VELI~, Honga~r s Gezant t e ROME . 

• 

Omtrent opgemelde per soon vernam 
ik uit gewo onlijk zeer be trouwbare 
bron als. volgt: 

X l 1. M.VELICS, heeft de Légatie te ROME 
doen weten, dat hij er op rek ent 
teg en het einde van April t erug te 
zijn. 

2. De Raad SZEKERES geeft van zijn kant 
t e kennen, dat gezant VELICS slechts 
naar ROME zal terugkeren om zijn 
koffers t e pakken en zijn post voor 
go ed te verlaten. 

3. Hij za l zelfs niet verge zeld worden 
van zijn vrouw, want de hongaarse 
politie zal hun niet to estaan het 

~ land t e zamen te verlaten • 

\t" 
AB. 

Aan het Minis t erie van Algemene Zrucen, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 



21 April 1949. 

v· 

U 16021 b - C 56 - KC 1 
2 3 APR.1949 

Betr: Hongaarse Légatie te PARIJS. -
Uit gewoonlijk zeer betrouwbare bron ontving 

ik omtrent opgemeld onderwerp de volgende mede
deling. 

1. Toen de Hongaarse regering een visum weigerde aan 
de chef van de diploma tieke missie van AUSTRALI E 
te PARIJS , die het proces t egen Kardinaal MINDZSENTY 

y \ wilde bijwonen, begaf graaf K&~OLYI zich onmiddelijk 
naar BUDAPEST, om een verandering te verkrijgen in 
de houding van de regering. 

2. De Hongaarse Regering deelde hem mede, dat zij 
geenzins tevreden waren over zijn gedrqg - en voor
al niet over de verschillende officiele verklarin
gen, die hij gedaan had met betrekking tot de 
zaqk MINDZSENTYo 

13. De Lé gatie- Raad, M. Gyorgy NAGY, die de Lé gatie 
te RARIJS heeft verlaten, gaf hierdoor zijn af
keuring te kennen over de arrestatie van Kardi
naql MINDZSENTY. Het Minist erie van Buitenlandse 

/ 1 Zaken te BUDAPBST, verving hem door Peter MOD, 
die in het vervolg de "oppasser" zal zijn van 
KAROLYI, en de werkelijke chef van de Hongaarse 
di plomqtieke missie te PARIJS. 

4. Eerst hadden de autoriteiten te BUDAP~ST KAROLYI 
van zijn post willen ontheffen, maar aangezien hij 
een zekere mate van aanzien heeft in de westelijke 
landen, gaven zij er de voorkeur a _n om hem op 
de Légatie onder een "gewetensvolle" communist 
te plaa tsen (die hij overigens in alle belangrijke 
gevallen moet raa dplegen). 

5. Peter MOD behoort sinds zijn jeugd tot de communistische 
partij. In 1924 werd hij voor de eerste maal gearres
teerd door de Hongaarse politie, omdat hij een commu
nist was. Ver volgens heeft hij in· SPANJE gestreden 
in de brigade "Bela KUN". 
Gedurende de oorlog was hij in PARIJS, waar hij te
zamen met SZEKERES, tot de communistische ondergrond
se beho Jrde. Hij spreekt uitstekend frans. 

6. MOD staat bekend als een man zonder scrupules; 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraa t 68, 
's-GRAVENHAGE. 

-2-



' 

-2-

het is bekend, dat hij een vrouw(die nog te 
BUDAPEST is) eigenhandig he eft gepijnigdom inlich
tingen te verkrijgen. 
Een andere vrouw, secretaress e op een Ministerie, 
werd door MOD uitgeleverd aan de politieke politè, 
die sedertdien verdwenen is. 
Verder heeft MOD dikwijls deelgenomen a an nach
telijke ondervragingen in de gevangenissen van 
de militaire politie. 
~-

1 
.AB. 



-
9 April 

.~ 14 APR. t949 

1~~9 ;1)/ ~Jl. 

U 16047 a - C 56 - KC 1 

" Betr: Ernoe FOTHY. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam ik 
omtrent bovengenoemde persoon het .. volgende: 

kM~~~»-,. "} 
1. In vervolg opl voorgaande berichten bericht men 

mij nu, dat ~r~oe-FOTHY, correspondent te 
ROME van de MAGYAR NEMZEL, een van de informa
teurs is van KOSA. 

2. Op 23 Januari heeft men kunnen constateren, 
dat FOTHY een lij st had opgemaakt van alle 
personen, dà de Mis bijgewoond hadden, opge
dragen voor Kardinaal MINDZSENTY. 

3. Voor zijn activiteiten als informateur, gebruikt 
~ FOTHY zijn zwager, Laszlo ~OROS, vice-president 

van de Italiaanse-Hongaarse kamer van koophandel. 

4. Tijdens een demarche aan de Hongaarse Légatie, 
maakte BOROS een toespeling op dB diensten, die 
hij zijn zwager bewees, w~ardoor hij meende 
gemakkelijker voldoening te verkrijgen. 

5. Hieraan kan nog toegevoegd worden, dat de Pers
attaché, KOSA, in voortdurende verbinding staat 
~t de russische diplomaten, RO~OV en KOSOSALEV, 

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

ABC. 

,, 



6 April 

U 15851 b - C 56 -KC 1 

Betr: Janos GYETVAI. 

' 

In vervolg op mijn schrijven, d.d. 22 Maart 
j .1. , U 157 44 c - C 56 - KC 1 , moge ik U re de
delen, dat mij uit waarschijnlijk betrouwbare 
bron omtrent bovengenoemde persoon nog de volgende 
gegevens bereikten: 

1. De nieuwe benoemde Hongaarse Gezant in TURKIJE, 
Janos GYETVAI, welke dezer dagen verwacht wordt, 
is afkomstig uit een zeer eenvoudige boerenfamilie. 

2. Hij trad in 1911 toe tot de S.D.-partij en be
hoorde in 1919 tot de aanhagers van Bela KUN. 

3. Bij de débacle van deze laatste vluchtte 
GYETVAI naar ïl/EENEN en werd in 1922 redacteur 
van de "Rote Fahne 11 te B.i.ill.LIJN. 

4. In 1924 werkte hij samen met de huidige Hongaarse 
Minister van Verkeer, BEBRICS, als redacteur van 
de in de v.s. verschijnende Hongaarse bladen, 
Uj ELÖRE en JÖVÖ. 
Hij was toen lid van de Ameri~se communistische 
Partij. 

5.\~~ 1946 werd hij benoemd tot districtsgouverneur 
~n PECS en BARANYA in HONGARIJE. 

AB. 

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



5 April 19 49 

U 15744 d- C 56 -KC 1 ... . 

Betr: Hongaars Gezantschapspersoneel 
in TURKIJE. 

J 

/ 
In vervolg op mijn s~rijven, 

d.d. 22 Maart j.l. U 15144 c - C 56 -KC 
omtrent bovengenoemd onderwerp deel 
ik U nog mede; dat de nieuw benoemde 
Hongaarse archivist te ISTANBUL, 

~ Vilmos BAND in 1902 werd geboren. 
Hij is jood en werkte als goudsmid 
en slotenmaker • 
Gedurende jaren werkte hij in 
FRANKRIJK , welke land hij verliet 
in 1930. 
Gedurende de oorlog deed hij gedwongen 
dienst( 1941=1944) in een arbeids
~=taljon van Hongaarse joden achter 
~t Russische front. 

A. 

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



31 Maart 1949. 

Volgno 

U 15858 a - C 56 - KC 1 

-4t = 4 APR. 194 9 

Betr: Hongaarse diplom~ten. A 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron ver
nam ik omtrent bovengenoemd onderwerp : 
1. Aan het Bulgaars-Turkse grensstation, 

SVILENGR.AD arriveerden 2 Hongaarse 
koeriers met 25 kisten diplomatieke 
zending, bestemd VJor het Hongaars 
Gezantschap te ANKARA. 
Inhoud der keten onbekend. 

2. Een Honga~rse diplomatieke koerier 
zou in BELGRADO zijn gearresteerd in 
de eerste helft van Maart j.l. 

3. De op het Consulaat van HONGARIJE te 
ISTANBUL werkzame TAMASSI werd onver
wacht naar BUDAPEST teruggeroepen en 
~rtrok op 17 Maart j.l. onder escorte. 

ABC. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
I s -G RAVSNHAGE. 



NOTA ACD. 'A 
Voor CD:. , , ... ~., 

I; 

Bijlage van ACD 59064 in OD. 792 

ACD, 8 l:Iuli '49 



U 15010 d - C 56 -KC 1 
1 ' '"" 1949 

L 

Naar aanleiding van Uw schrijven, 
d.d. 12 Maart j.l., no: 55429, moge ik 
U als volgt mededelen: 

Het is steeds mijn bedoeling geweest 
U zo ~olledig mogelijk in te lichten om
trent al die onderwerpen, die mogelijk 
van algemeen CI-belang kunnen zijn. 
Ook al is een Nederlands belang hier niet 
evident, toch kan het zeer goed gebeuren, 
dat personen en meer in het bijzonder di
plomaten van de satellietlanden in de toe
komst verbindingen zouden kunnen hebben 
met NEDERLAND of met andere landen in 
West-EUROPA. 
Aangezien het documentatieapparaat, waar
over U beschikt op contraspionnagegebied 
uiteraard groter en vollediger is dan het 
mijne meen ik juist te handelen soortge-
~jke berichten aan U door te sturen, 

A. 

Aqn het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 

, s-GRAVENHAGE. 



' J 194~ 
22 Maart 1949. IG.i ócP ~y,j 

- --· ~ 

U 15744 c - C 56 -KC 1 j). 

Betr: Hongaqrs Gezantffhapspersoneel in TURKIJE. 

I 

Uit gew~onlijk betrouwbare bron v ernam ik 
omtrent bovengenoemd onderwerp het volgendeS 

~ ~ 1. De Rm sische vice-consul te ISTANBUL1 NICOLAJEVSKI, 
onderho·1dt het contact met de Honga 3.rse Gezantschaps
secretaris, RADVANYI. 

De vo :J r enkele dagen uit BUDAPEST ge ·:trrive erde archi
vist voor het Hongaarse Consulaqt, Vilmos BAND1is 
reeès jarenlang een actieve communist. Hij schijnt 
een tijdlang ms arbeider in FRANKRIJK of BELGIE te 
hebben gewerkt. 

/1 3. De niru w benoemde Hongaarse Gezant te ANKARA, GYETVAI, 
wordt in de loop van de ma ·md Maart verwacht. Hij 
zou de speciale opdracht hebben gekregen, de handels
betrekkingen met TURKIJE te verstevigen en uit te 
breiden. 

4. RADVANYI zond bij zijn laatste bezoek aqn ISTANBUL 
een rapport na ' r BU~APEST, meldende, dat de handels

~ ~ speciali sten over wie hij beschikt (KERTESZ in 
~ I ISTANBUL, LANYI in ANKARA) het werkniet afkonden en 
~ 1 dat het ab~uut noodzakelijk was, dat Dr AJDUS ook 

in TURKIJE zou worden gestationneerd en wel te 
IZMIR. 
Deze AJDUS hield zich reeds enige tijd in TURKIJE op 
en zou in Februari j .1. ver trekken naar ALEXANDRIE. 
Dit vertrek zou op het la ~ tste ogenblik ni et zijn 
~oorgegaan en hij bevindt zich thans in BUDAEEST. 

~{\ 
~'},~~/ ABC 

/ 
Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraa t 68, 
• s-GRAVENHAG E. 



1949· 
14 Maart 1949. 

U 15490 a - C 56 -KC 1 

Betr: Hongaar se activiteit in TURKIJE. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam ik 
omtrent bovengenoemd onderwerp het volgende: 

1. De Hongaarse Gezantschapssecretaris, RADVANYI, 
kwam 20 Februari j.l. naar ISTANBUL. Hij bemoeit 
zich totaql niet met het Consulaqt, doch is ze 2r 
actief in het maken van afspr aken en het arran
geren van ontmoetingen. 
Dit kon zeker voor een tiental personen worden 
vastgesteld. 

2. De Hongaarse kellner, Bela KUN( vroeger KOHN), 
welke werkza:1m is in het Honga '.rse eethuis 
CZARDAS te ISTANBUL, rap) orteert regelmatig aan 
het Hongaarse Consulaat. 

3. De kortgeleden gearriveer .. ;e handelsattaché van 
de Hongaarse Légatie te ANKMA werkt zeer nauw 
samen met RADVANYI. 
Hij is thans doorlopend te ISTANBUL en he eft 
een eigen verbinding met het Russisch Consulaat 
aldaar. 

4. De Hongaarse handelsvertegenw~digers(?) HAJOS 
en REJTÖ, welke geruime tijd doorbrachten te 
ISTANBUL, zijn nadat zij tal van langdurige be
sprekingen hebben gevoerd met TM~ASI(niet met 
~e handelsattaché) naar PALESTINA vertrokken, 

AB. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENH.AGE. 
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U ~5480 a - C 56 -KC 1 

Betr: M.Lénard SZERI. c 

Uit bron, wa·-1rvan de betrouwbaarheid momenteel 
niet beoordeeld kan worden, ontving ik omtrent 
bovengenoemde persoon onderstaande gegevens. 

1. De nieuwe Hongaarse Ge zant te TIRANA (ALBANIE), 
~ M.Lénard SZERI, was reeds in 1919 gedurende het 

regiem van Bela KUN een actief lid van de Hon
gaarse communistische partij in HONGARIJE. 

2. Hij vluchtte uit HONGARIJE in 1920 en volgde 
'gedurende een korte tijd een cursus in de USSR 
voor clandestiene propagandisten en agitatoren. 
Later nam hij actief deel aan vakvereniginga
bewegingen en aan organisaties van de communis
tische partij in ROEMENIE en DUITSLAND. 

3. Hij keerde 2 maal we er naar HONGARIJE terug en 
bleef er definitief na 1933(? ) en werd een or
ganisator van de communistische illegale partij 
gedurende de oorlog. 

4. Zijn ouders waren boeren, maar hij werkte steeds 
in fabrieken te BUDAPEST. 
In 1945 beeindigde hij de speciale cursus algemene 
administratie te BU~A?EST en werd later directeur 
van een genationaliseerde onderneming. 
M.SZERI had nimmer een belangrijke of publieke rol 
in het Hongaarse politieke leven. 
Hij is een persoonlijke vertrouwensman van 

<j\:\Mathias RAKOSI, leider van de communisten, 

AB. 

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



14 Maart 1949. 

U 15481 a - C 56 :_ KC 1 

Betr: GUIACZY 

\ 

Uit bron, waarvan de betrouwbaarheid momenteel 
niet kan worden beoordeeld, vernam ik omtrent boven
genoemde persoon het volgende: 

1 . De nog steeds aan het Hongaars Consub a t te ISTAN-
/ / BUL verbonden Turk Safet HUBAY, welke vo Jr de 

afgetreden Hongaarsëigezant, GULACZY, clandestiene 
geldtransacties naar ZIITTS ERLAND had verzorgd, ont
ving thans uit PARIJS een anofiieme dreigbrief om 
1000 dollar te storten op e en bepaalde rekening van 
een Zwitserse bank, daar hem anders binnenkort iets 
er,gs zou overkomen. 

2. Door vergelijking met een brief, welke GULACZY aan 
een journalist van een der plaatselijke kranten 
stuurde, kon worden vastgesteld, dat grapho~i~~ 
de brief aan HUBAY door GULACZY moet ZlJn verzonden. 
Deze~de inkt werd gebruikt en de brieven bleken op ' 
hetzelfde postkantoor te zijn afgestempeld. 

3. Safet HUBAY staat bekend om zijn duistere finantiele 
~~ansacties. 

A:S. 

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



UITTREI<SEL 

Uit :PD 6856 Naam: MUCKE vanNIEUWAAL A.F. 

Voor :OD 1299 Naam: Hongaarse Legaties in het buitenland 

Ag.nr: 57634 Afz. : ID Utrecht datum: 15-3-49 

Aard van het_ stuk: rapport 

BAN de vroegere Hongaarse Minister van Justitie kwam enige maanden 
geleden als "vluchteling" naar Zwitserland. Hij woont t e ZU.Klil;GJI reist 
echter onder gebruik making van verschillende passen naar Parijs Brussel 
en Den Haag. 
B.staat in contact met links-socialistische kringen. Bans vrouw en kin
deren wonen nog in Boedapest en genieten daar het pensieon van B. als 
minister. 
Gebleken is dat dat Ban met Zw.frs. 10000 naar Zwitserland kwam.Hij nam 
zijn maitresse mee, die evenee~ns Zw.frs.10000 aan baar geld oij zich 
had • Ban is begonnen geemigeerde politici van onbesproken gedrag als 
"Kominform-agenten" ver dacht te maken, vooral liberale en Katholieke 
leiders mnder de geemigreerde Hongaren. 
Ban is zelf agent van de Kominform en heeft de volgende taak: 
1. Onrust te ve2~ekken in de kringen der emigranten door het lanceren 

van tegenstrijdige berichten, wederzijdse verdachtmakingen en het 
in discrediet brengen vru1 de emigranten bij de autoriteiten van de landen 
die hen hebben opgenomen. 
2. Voorbereiding van het samengaan van de links-socialisten met de commu
nisten in alle door hem bezochte lan~en. 
Ban is zeer gevaarlijk.Hij ataat in Zwitserland reeds onder scherpe con
trole. Deze inlichtingen zijn absoluut betrouwbaar. 

5-3-49 

Uitgetr. door: C. W. Op aanwijzing van: C. 8 

Datum: 18-12-50 

it 4006 1- '49 
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Bet~ Zuivering in het Hongaarse Minis- <._.... 
terie v an Buitenlandse Zaken. 

• 
Uit bron, waarvan de betrouwbaarheid niet be

oordeeld Áan worden, ontving ik omtrent bovenge
noemd onderwerp de volgende gegevens: 

1. Begin Februari 1949 vond er e en nieuwe zuivering 
plaats in het Hongaarse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. 

2. De laatste vooroorlogse ambtenaren werden bijna 
zonder uitzondering wegge zuiverd. 

3. Er zijn niet meer dan ongeveer 10 vooroorlogse 
ambtenaren gebleven, die dan ook volkomen onbe
langrijke administratieve functies verrichten. 
Ook tussen de gezuiverden waren geen belangrijke 
personen meer. 

4. Onder de 25 gezuiverden bevonden zich o.a. 
I Karl WOLFF_, afdelingschef; 
ï IyaP. KRISTOF, comptabiliteit; 
1 TOROK, archief; 
~ ~ PODEK, leider bureau gezantschap in BOEKAREST; 
x ' BOLGAR, leièr bure au gezantschap in LO~IDON. 

5. In het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er 
nu slechts 2 belangrijke pers onen over, die beroeps
diplomaten zijn, die echter beiden geheel met commu
nisten samenspelen: 

x, a. S..JB.JJSTYEN, afdelingschef, die sedert 1945 geheim 
lid van de communistische partij is en die met 

XI staa tssecretaris, VASARHELYI, met de economische 
delegatie in LONDON was; 

, b. Ladislas VELICS, die nog gezant in ROWill is. Hij 
is geen communist, zijn vrouw evenwel is lid van 

!rh de partij. 

~ AB. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
' s-GRAVENHAGE. 
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Betr: Pogingen van Hongaarse communisten om zich in het 
Westen in te dringen. 

• 

Ivan G. NAGY, Légatie-seoretaris van het Hónga ~rse Ge
zantsohap te WASHINGTON, ontvangt nog steeds een be
drag van 1000 dollar per maand, Deze worden hem door 
de Légatie-searetaris, FLORIAN, overhandigd (deze 
FLORIAN is de vertro ·wensman van de communistische 
partij op de Honga,lrse Légatie te WASHINGTON) . 

2. Georges BELTAI heeft geprobe ~rd het vertrouwen van an• 
dersdenk:enden en van de Westerlingen te winnen. 
Sedert enige mamden deden geruchten de ronde, dat 
HELTAl in on".cnade was ge11'allen. Rij zou EL n veroor
deling door de oommunistisohe partij riskeren, indien 
hij niet bijtijds nasr het buitenland zou u ~twijken. 
Deze geruchten werden systematisch in oiraulatie ge
bracht. Inderdaad begaf HELTAl zich hierna naar 
ZWITSERLAND , waar hij gedurende enkele weken ver
bleef, niettegenstaande aanmaningen Qm terus te komen. 

3. Omtrent dit onderwerp wordt bericht, dat deze "mise 
en scene" in alle details door HE~AI zelf en door d~ 
communistische partij was opgezet, opdat het contact 
tu.ssen HEIWAl en de westelijke mogepeilleden vergemakke
lijkt zou worden. 

4. Momenteel is hij te BUDAP.EST, waar hij is overgeplaatst 
naar het Ministerie van Justitie. Deze overplaatsing 
maakt de indruk, van een verlies aan prestige , doch be
richtgever ga.,.t door met te zeggen, dat dit gebeurd is 
om de indruk te ~ersterken, dat ImLTAI een'\rerloren man" 
zou zijn. 

x 5. Ook het geval "GARZULY" van de Hongaprse 
WEENEN, moet in dit licht gezien worden. 
schafte mededelingen, tegelijkertijd a
en de Honga rse communistische partij. 

Légatie te 
G.ARZULY ver
de Amerikanen 

-2-

km het Ministerie van Algemene Zaken, 
JaV!astraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 
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Aan de Amerikanen gaf hij gedetailleer de inlichtingen 
betreff ende communistische agenten in OOSTENRIJK, aan 
de andere kant is hij Ve!"antwoordelijk voor de inf'il
tratiè in DP-kampen en is hij verantwoordelijk: voor 
verseheidenen inbeslagnemingen van goederen en depor
taties vat! anti-communisten in HONGARIJE en TSJ.EOHO
SLOWAKIJE. 
Verder wordt bericht, ·dat Emmi NADOR in FRANKRIJK op 
zou treden als "double". Zij is momenteel nog werkzaam 
op de Hongaarse Légatie te PJBIJS, doch doet zich voor 
een tegenstandster te zijn van het huidige regime · en 
bij de eerste gelegenheid ontslag te zullen nemen. 
Verder wordt ev melding gema•titt van VIB:AGH, die in 
BELGIE inlichtingen aan de Amerikanen verschafte met 
toestemming van de autoriteiten in BOD~Sf. 
Communist±sabe agitators bl'-eng.en hem rapporten, die 
per koerier naar HONGARIJE zouden gaan. 
Bij zijn laatste bezoek aan BUDAlEST, had VIRAGH een 
lang onderboud met REVAI , specialist van de oommuni~-

. tieohè partij voor Buitmlandse Zaken, en FARK.Ai, 
Minister van Oorlog. 

~\ 
AB. 
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B R U X E L L E S 

K A R 0 L Y I Michel 

ENVOYE EXTRAORDINAIRE ST UllHSTRE PLAN IPOTEN'l' IAIRE DE 
HONGRIE A BRUXELLES 

Budapest,4.3.IB75. 

Par1s,VIII,l5,rue de Berry.Tel.Elysée 37.4I. 

En fonction depuis le 9.11.1948. 

1
V I R-AG H,Zoltan 

CONSEILLER._CHARGE D'AFFAIRES.a.i. 

Budapest,20.I2. I9IO. 

St.Gilles,30,rue Paul-Emile Janson.Teló47.I8.66. 

En fonction depuis le !6.7.!947. 

G E R D E,Lilly. 
I 

ATTACHE COMMERèiALE 

Debreczen,3.3.I90I. 

Bruxelles,2I,avenue General de Gaulle. 

En fonetion depuis le 6.9.I948. 

P A S Z T E R N A K,Vilmos. 

ATTACHE CO:W.!E ·1CIAL ADJOHIT 

Budapest,3I.5.I908. 

Bruxelles,I07,rue de la Source. 

N. B.I~e figure pas sur l e role du pereonnel diplomatique. 



UITTREIZSEL 

Voor . OD 1299 

............. Naam . . .Rus.si.sch.e Diploma.t.en in het Buitenland • 

Volgnr. ... .. Ag.nr . ....... ~.?4:~?. u Aard van het stuk . l.iJêt.en. 

•••••••••• u Mz . ....... KB .... . 

Notitie KB, 358 

Bestemd voor c. 

Hierbij doen wij U toekomen een lijst van Sovjet en Satelliet-per
soneel in Frankrijk. 
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IEGATION - PARIS 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=--=-:::--=-
: Dates et Lieux 

Ncrns et Préncrns da naissance Passeports Fonotions 

BiliDICSKA Edith : Téléphoniste 

• :moosKo 28.9.09 : Passaport de Service Seorétait'e de l'attaché 
(photo) Felaogalla n!! 1789 ocmnercicü. 

FEJTO Françoia Employé Serv. de presse 

I 
FEREiCZI Edmond : 3.1.1920 :Dipl. 93/6588/1947 

(photo): Vienne {Autr.) 25/197/1948 
Conseiller Cul turel. 

Ftll.aP :Magt:.a (photo}. Da.ctylo 

FURNIS Jean Chaut'feur 

AleXIlndre : 27.5.1908 
(photo) : Brasa 

:Dipl. 28/202/1948 Attaché C<mnercial 

OO::ZA Sandor Garçon de bureau 

GYcJd.AI Dnre Atteché de prease 

... / ... 
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. Non:~ et Prénans 
: Dates et Licltx 

de naissanr;o Passeporcl:l Fonctions 

. . . . 
GYOHY Edith :5 . 12 , 18 Budapest : Di), l. 167/133.38/1946 Dactylo 

. . 
IiAVAS Ar1dré (photo) 13.12 ,09 Bud.a;:'.as~ Dipl, 2.3 . 889/1948 Secrétairc 

I 
KAilOLrr Michel 4 • .3.75 BUdapest : Dipl. 18/184/1948 Ministre 

• K.TSS ELEK Nora : 1,1,1920 : Dlpl, N!! 245/4956/194; S(:jcrétaire 
(photo ): Ar ad (R ounan, ) : 

KOVACS Janos Garçon de courses 

KOVAJS Gyul~ Employé Serv,Passaports 

. . . . 
KRAJXOVICS J9scph : 15.1.04 à Gyor :P &.s,OrdU!aire N!! 4630.3 : Concierge 

\photo ): 

LAZAR .André Employé Serv:lico Press e 

LEII Otimar (photo) 15.12,1913 :I-as . N!! 1.35/192 7/1946 Employé Serv.Passeports 

MILF. F'rançoio (ph.); 1 er Seorétnire 

. 
.Ml'.I. LCHArl Mar ia 26. 9. 96 Pccel Dipl. n!! 166/2.3.37/1946 Dactylo 

... / ... 
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Nan:, et Prénans 
: Da.tes et Lieux 

de naissa.noe 

NADOR Errmy 

NAGY Georges 

.NEMETH Kalman 

PILLER Fereno 

RAD.ANYI Rober t 

STEINER Ed:i th 
née KOHN (photo) 1 

SZABO Zoltan : 
(photo): 

V .AR GA J osf".l' n 

: 

V.~.ARHELYI Etienne 
(photo) ( ratvan) ~ 

10.8.1911 

14.10.1908 
India 

5.6.1912 
Ptd.J>pc,..t 

29.2.1916 
Budapest 

17.}.1 897 
Va.gujhely 

p asseports 

: Dipl. 20/186/1948 

I 
: po.sseport dn St1I"Vioe 

460/033/1948 1}.:M. 

: Dipl. 27/201/1948 

Pas;N2 120/6068/45 

I 
: Dipl. 114/8372/1947 

Fonotions 

Employé Serv, Passeports 

2ème Conseiller 

Garçon de burClaU 

.Aroh:i vis te 

Employée 1!1ssion Camneroia.J.e 
Seorét, do G.ARM' Alexa.ndre. 

Atta.ohé Culturol 

Seorétaire 

Consoiller Eaonanique 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=~-=-=-=-=-=-=-=----~=-=-=-=-=-=-=-=-=-c-=-=-=-=-



Neme et Préncms 

BRESS .AR Jean 

GRAWITZ Jean 

GRAWI'rz Auguste 

Dates et Lie ux: 
de naiasanoe 
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HONGRIE 

CONSULATS 

passeports Fonotions 

L Y 0 N 

Consul honorili'e 

MARSEILLE 

Consul 

Vice-consul 
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1949 

25 Februari 1949. 

U 15140 c - C 56 -KC 1 Jd· 
~'::";\ 

Betr: Hongaarse diplomatieke koerier • '(J 

• 

2 

• 

Uit gewoonlijk betr~uwbare bron 
vernam ik omtrent bovengenoemd onder
werp het volgende bericht: 

w=..- ? 
"Na aankoms1lvan de Hongaarse 

diplomatieke koerier op 17 Januari 
, begaf de Italiacmse communist, 

- IEugenio REALE, vergezeld van een 
kameraad, zich naar de VLégatie, 

~ wa~r de Raad, SZEKERES, hem een omvang
rijke koerier overhandigde, bestemd 

\x,~oo r de co-mmunistische partij." 

/ 
AB. 

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



i · 14 Februari 1949. 

r E'1 , : ,·, 
U 14986 a - C 56 - KC 1 I . 8 FEB. 1949 

Betr: LANYI • L?J··~' ö öc9D!J 

• 

• 

. ----

~ sr-66'1 
Uit waarschijfilijk betrouwbare 

bron vernam ik omtrent LANYI(zie mijn 
schrijven, d.d; 14 Februari 1949, 
14826 b - C 5El - KC 1), dat hij ma-'lnde
lijks een bedrag van 500 Turkse 
ponden en een representatietoelage 
eveneens van 500 Turkse ponden, zijnde 
een finantiele vergoeding als agent \':::n de Hongaarse Inlichtingendienst, 
~tvangt. 

AB • 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 
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U 14825 a - C 56 - KC 1 

15 F~ruari 1949. 
' IC 

Vol 

7· 

Betr: Aftreden Hongaarse Gezant te ANKARA • 

• 

• 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam ik omtrent 
bovengenoemd onderwerp het volgende: 

"Eind December 1948 kondigde de Hongaarse Gezant te 
/ I ANKARA, GULACZY, Pbtseling aan, dat hij demissionne crde en 

weig erde naar HONGARIJE terug te keren • 
In verband met het feit, dat zegsman da':lgs daarop 

bezoek kreeg van de Amerikaanse Militaire Attaché, welke 
informeerde of het mogelijk was GULACZY te laten weten, 
dat de Amerikaanse autoriteiten bereid waren hem finan
tiale en andere s teun te verlenen, meen ik U het volgende 
relaas over het aftreden van deze Gezant te moetén doen 
toekomen. 

Begin Dedember j.l. werd GULACZY bezocht door een 
Hooggeplaqtst ambtenaar van het Hongaarse Departement 

' van Buitenlandse Zaken, MATRAI, welke hem mededeelde, 
dat hij in BUDAPEST terugverwacht werd. 

,.. Doordat de Hongaarse secretaris RADVANIYE reeds gedurende 
lange ti~d rapporten over het optreden van GULACZY naar 
BUDAPEST had gezonden was er een openlijke vijandschap 
tussen beiden ontsta:m. Het stond voor GULACZY vast, dat 
hij, op grond van deze rapporten, na een bezoek aan 
BUDAPEST niet naar AID{ARA zou terugkeren. 

In de loop van December had GULACZY drie besprekingen, 
""""' met de Russische Ambassadeur, LAVRICHTCHEV, en op 

15 Deaember gaf hij ter ere van hem nog een diner. 
Op 18 December zond hij nog rapporten naar BUDAPEST 
over de Turkse politieke verhoudingen, 
het protocolair bezoek, dat hij had van de Amerikaanse 
Ambassadeur, 
de vijandige houding van de Turkse pers tenaanzien van 
de S!te.llietlanden, 
en zijn mening over ·enkele door HADVANIYE vervaardigde 
rapporten. 

-2-

Aan het Minist 3rie van Algemene Zaken, 
Javastraat. 68, 
• s-GRAVENHAGE. 
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Kort daarop verdwe en hij met medenemen van al zijn 
bagage uit het Gezantschap. Na ~ijn vertrek voerde 
hij nog een telefonisch gesprek met de Hongaarse 

A Jhandelsvertegenwoordiger ERDI en met de gezantschaps-
~ secretaris BLUM, waarbij hij verklaarde (wat ook in 

code naar BUDAPEST werd doorgegeven) "Ik heb geen 
besluit genomen, sleàhts kan ik met die "Schweinkerl" 
van een RADVM~IYE, die geregeld rapporten over mij levert, 
niet samenwerken". 

GULAC ZY vertrok daarop naar ISTANBUL, alwaar hij 
een dag later een boodschap kreeg van RADVANIYE met het 
bevel van de Hongaarse Minister van Bui~enlandse Zaken, 
hem in zijn privéwoning op te bellen. 
De Turkse autoriteiten stelden vast, dat inderdaad 
twee lang ':!re telefoonge~'rekken met BUDAPEST door hem 
zijn gevoerd(Men is nog bezig uit te zoeken of hij inder
daad met het bewuste nummer heeft getelefoneerd) • 
Zegsman kon vaststellen, dat hij noch codes noch iets 
uit de archieven heeft medegenomen. 

De Turkse autoriteiten stuurden een officier van 
hun inlichtingendienst naar GULACZY om hem te verzoeken, 
voor hen belangrijke inlichtingen of documenten te ver
schaffen. Bij die gelegenheid bleek echter ook,dat 
GULACZY niet over bijzondere documenten beschikte, c.q. 
niet bereid was inlichtingen te verstrekken. 

Intussen zetten de Hongaarse emigranten met medewer
king van de gehele Turkse pers een grote campagne op 
touw tegen GULACZY en zegsman, die het HONGAARSE comité 
te WASHINGTON op de hoogte had gesteld van de gehele 
gang van zaken, kreeg ook van die zijde de raad, de 
Turkse autoriteiten te adviseren GULACZY als een gevaar
lijke figuur te beschouwen. 

Door bemiddeling van een Turkse employé van het 
- Hongaars Consulaat Generaal te ISTANBUL, Safet HUBAY, 

had GULACZY er gedurende de laatste zes maanden voor ge
zorgd, meer dan 100.000 Turkse Ponden op een privé
rekening in ~WITSERLAND over te doen maken; hij poogt 
thans het visum voor aHILI te krijgen, waar volgens zijn 
zeggen familie van zijn echtgenote woont. Hij is in het 
bezit van een visum voor FRANKRIJK, reeds voor zijn af
treden door hem aangevraagd, en een doorreisvisum voor 
ITALIE, waarheen hij binnenkort denkt te vertrekken. 

Op 15 Januari j.l. arriveerde alhier een door BUDAPEST 
ge~ond~n commissie van onderzoek onder leiding van 
GYONGYOSSY. Deze commissie begon met het verhoor van het 
voltallig personeel van gezantschap en consulaat. 

-3-
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Resumerend zou men tot de slotsom kunnen komen, 
dat GULAC ZY, welke als geheim lid van de communistische 
partij in HONGARIJE staat ingeschreven, en ·in zijn 
functie van Staqtssecretaris van Binnenlandse Zaken(?) 
me 2rmalen genoemd wordt in het kortgeleden verschenen 
boek van SULYOK "Zwei Nl!chte ohne Tag", hetzij handelt 
op last van de Russen, hetzij ~robeert door zijn handel
wijze de vrije meningsuiting in de Volks-Democratieen 
aan te tonen, en na verloop van tijd na8.r huis terug
keert. Uit het feit, dat hij nog altijd een achterdeur 
heeft open gelaten om na·1.r huis t erug te keren, zou 
kunnen blijken, dat het hem slechts hierom te doen was. 

Ik moge erop wijzen, dat de Amerikaanse autoriteiten 
voor, zover mij is ·gebleken, na de actie in de Turkse 
pers en op verzoek van het Hongaars Emigranten Comité 
te ;vASHINGTON, geen ver der contact met GULACZY hebben 

1opgenomen.". 

'tt\ 
AB. 



14 Februari 

U 14826 b - C 56 -KC 1 E .lJ~g 

Betr: Honga~rse inlichtingenactiviteit in TURKIJE. 

--

Uit wa,1.rschijnlijk betrouwbare bron vernam ik 
omtrent bovengenoemde onderwerp de volgende in
lichtingen: 

"De Hongaarse Gezantscha:pssecretaris RADV.i\.NYI 
ontvangt regelmatig meldingen over de Turkse econo
mische verhoudingen, de industrie en over de hulp 
welke TURKIJE geniet van het Marshallplan van de in 

><\ ANKARA woonachtige Hongaar Laszlo LA.l"JYI, die even
e ens door het gezantschap wordt betaald. De pa
pieren van LANYI worden in de kluis v~n het ge
zantschap opgeborgen. 

Als contactman met buitenstaanders treedt voor 
LANYI op: de vorig ja~r ontslagen professor aan de 
universiteit te ~TKARA, Halasi KUN7 welke de Hongaarse 
nationaliteit heeft en turkoloog is. 
Verdere contacten van LA.l"iYI zijn de in TURKIJE woon
achtige Hongaren: FARKAS, Bela LÖWY en GYÖRGY. De ver
binding tussen RADVANYI en LANYI wordt onderhouden door 
~e gezantschapsbediende tevens archivist THURZO. 

LANYI vervaardigde onder anderen een lijst vermelden
de de Amerikaanse militaire leveringen. De lijst was 
deskundig opgesteld, ma8kte echter de indruk hoofdzake
lijk te zijn ontleend a ·m perspublicaties uit de 
Turkse pers, hoewel dit aan de lijst zelf niet te zien 
was. 

De employés van de Hongaarse telefoonfabriek , 
i --- STANDARD, MULLER en HIVES, welke voor de Turkse telefocm

aanleg werkza·:1m zijn resp. in lVIERS IN .. en BALIKESIR, . 
sturen regelmatig rapporten na~r BUJAPEST. Deze rapporten 

~~~rden door bemiddeling van het Hongaarse Consulaat-Ge
~eraal te ISTANBUL doorgestuu.rd." 

Aan het Ministerie V8.n Algemene Zaken, 
, Javastraat 68; 

's-GJ:lAVENHAGE. 

AB. 
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PAR; jL..: 
12 Februari 1949. ·re. 1949 

U 14724 b - C 56 - KC 1 L:_ 
• I ;s-61~ 

Betr: Nieuwe diplomatieke en consulaire vertegen
woordigers van HONGARIJE. 

• 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron 
vernam ik omtrent bovengenoemd onderwerp: 
als volgt: 

"Het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken van HONGARIJE is van plan om in 
1949 nieuwe Hongaarse Légaties te in
stalleren in de volgende hoofdsteden: 
BUENOS-AIRES; 
HELSINKI; 
OSLO; 
KOPENHAGEN; 
het VATICAAN; 

Nieuwe consulaten zullen gevestigd worden 
te: 
KOLOZSV .AR (ROEMJENIE); 
FIUME; 
GRAZ; 
\.~~RAEL; 
~ IEST.". 

A13 

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



10 Februari 1949. 

U 14994 ~ - C 56 - KC 1 

Betr: Aftreden Hongaarse Gezant GULACZY. 

;-
' \1

0
1, 

I 15 fEB. 1949 
·- f 

I 
I f. -_~_;,, s-; :--~~~-~ 

Uit waarschijnlijk betrouwbare bron vernam 
ik omtrent bovyngenoemd onderwerp het volgende: 

.--1 "GULAC ZY staat nog steeds in telefonisch 
contact met het Hongaarse Consulaat te 
IS TANBUL ( de Heer TAMASY). 

- lDoor bemiddeling van T.AJVIASY verwacht hij ant
woord uit BUDAPEST op de door hem ingediende 
voorstellen, welke hij deed aan de Heer 

,..- GYÖNGYÖSSY, die deel uitmaakt van de commiss ie 
van onderzoek. 
Het voorstel luidt als volgt: 
GULACZY zal nog twee ma3llden vacantie in ITALIE 
en FRAN1ffiiJK mogen doorbr engen om daarna naar 
HONGARIJE terug te keren, indien hij zijn be
noeming tot parlementslid wederom verkrijgt 
(hij verloor deze benoeming, toen hij tot ge
zant te .ANKARA werd benoemd ) • 
Hij deelde· ook aan de onderzoekingseemmissie 
mede, dat zijn overhaast vertrek uit de 
Légatie, was geschied door de onhoudbare toe-

_ ,stand, waarin de secretaris R.ADVANYI hem 
had gebracht". 

~ 
Ke. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
J ava:tr a at 68, 
t s-GRAVENHAGE. 

r 



~~ 11 Februari 1949'. 

U 14733 c - C 56 -KC 1 15 FEB. 1949 

Betr: Bijeenkomst te ROME van het Centrale Comité van 
Hongaarse communistische partij. 

• 

·~ 

) 

• 

Uit gewoonlijxbetrouwbare bron vernam ik 
omtrent bovengenoemd onderwerp, als volgt: 

"De Secretaris van de Hongaarse Légatie, 
~ ~ Elisabeth MAGORI VARGA heeft een privébrief gestuurd 
/ aan de Légatie-secretaris FELIX, een van de be

langrijkste communisten van het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken te BUDAPEST • 
Het is gelukt enige passages uit de betreffende 
brief te ontcijferen." 

"Dat het Centrale Comité van de Hongaarse commu
nistische Partij te ROME zijn 2e zitting heeft ge
houden op de Via Bruno Buozzi, no: 75, (de vroegere 
zetel van de Hongaarse Légatie bij het Vaticaan). 
Tegenw6ordig waren: 

"J-,«.1 SZEKERES (Raad), Magori V.ARGA(Légatie-Secretaris), 
Tibor KARDOS(directeur van de Hongaarse Académie te 

~ ROME), Edith SZALAY (functionaris aan het bureau 
van de handelsattaché). 
Zij constateert, dat de samenwerking tussen de leden 
onderling van het Centrale Comité uitstekend is en dat er 
een goede distributie is van het werk en de opdrachten. 

~ SZEKERES heeft een geheel speciale rnanier om Minister 
/ VELICS te overreden, maar hij is er nog niet in ge

slaagd hem de "Szabad Neb"(het orgaan van de communis
tische partij) te doen lezen • 
Besloten werd een maximurn aantal inlichting en aan het 
blad "Szabad Neb" te geven en van hen te eisen, dat 
met urgentie materiaal gezonden wordt voor l'Unitá 
(communistische blad te ROME). 
Verder beklaagt zij zich over een bestaand misverstand 
tussen SZEKERES en haarzelf. SZEKERES v erlangt, dat zij 
zich meer bezig houdt met het werk van de Légatie, ter
wijl zij van mening is, dat alleen haar communistische 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, -2-
' s-GRAVENHAG E. 
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sn informatieve activiteit een werkelijke waarde 
heeft. 
Zijwil zich niet opofferen aan bureauwerk en 
vraagt FELIX om SZEKERES tot andere gedachten te 
brengen. 
Aan het eind van haar brief vraagt zij gelden 
voor haar werk in ITALIE. 

\ !ij noemt dit: "fondsen voor de culturele kas" 
~n zet deze woorden tussen a anhalingstekens". 

AB. 



UlNIBTERIE VAN AIGJ!WtiE ZAJOliil 
J'avastraat 68. 

•s-Gravenha.ge , l2 Maart 1949. 

No. 55429. 

1o. : U 13325 1 - C 56 - KC 1 · en 
U 15010 a - C 56 -KC 1 • 

• d.: 5-2-1949 en 
1lco2-1949. 

\ 

Ollderwerp: Roemeense diplomatieke vertegenwool'dig1ng te weenen; 
I Nieuwe Hongaarse Handelsattache te Istanbul. 

GEHEIM. 

'l'er voorkoming van onnodig werk, heb ik de eer U mede 
te dalen, dat mijn dienst niet geinteresseerd is in berichten als verw.t 
tn Uw in margine dezes aangehaalde brieven, zolang daarbij geen Neder
landse belangen zijn gemoeid, ot de betrokken personen ons land zullElt 
bezoeken, dan wel alhier geaccrediteerd zijn geweest. 

• _/ 

Aan de Heer Regeringscommissaris in Algemene Dienst 
Plein 1813 No. 4 
•s..G R A VEN HA G E. 

RJ!.fl' HOOFD VAN DE DnNS'l', 
Namens deze, 

L. Pot. 



11 Februari 1949. 'Y 

U 15010 a - C 56 -KC 1 ["...;. ®, 
Betr: Nieuwe Hongaarse_Handels te ISTANBUL. 

F 

1 fEB. 1949 

--·-· _s-s v ~ J -~ 
Omtrent bovengenoemd onderwerp .• 

ontving ik uit waarschijnlijk be
trouwbare bron de volgende gegevens: 

"Dezer dagen werd in BUDAPEST 
benoemd als handelsattaché, verbonden 

J 
aan het Gezantschap te .Al~KARA met 

....- standplaats ISTANBUL, ~TJ!;S Z. 
Hij wordt binnenkort alhier verwacht. 
KERTESZ is hoogstens 26 jaar en r eeds 
lang lid van de communistische partij. 
Hij maakte deel uit van de Hongaarse 
delegatie bij de besprekingen in 

'

WARSCHAU voor het cooperatieplan der 
.Oost-Europese landen." 

~ 

A. 

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



\j ~ J 

4 Februari "1949. 

U 14729 b - C 56 - KC 1 

Betr: George (Singer) SZEKERES. 

Uit gewoonlijk betrouwbare bron bereikte mlJ 
omtrent bovengene de persoon, Raad bij de Hon
gaarse Légatie te ROME, en leider van de Hongaarse 
communistische acties in ITALIE, de volgende in
lichtingen: 

)1 "Georges (Singer) SZEKERES is van origine e en 
Tsjech. Hij is nu 38 jaar, en is sinds zijn jeugd 
bij de communistische partij aangesloten in TSJECHO
SLOWAKIJE, waar hij werkzaam was bij de plaatselijke 
pers van de p~tij. 
In 1938 heeft hij zich naar PARIJS begeven om actief 
deel te nemen aan de communistische beweging tussen 
de Hongaarse emigranten. 
In 1939 werd SZEKERES redacteur van een Hongaars 
weekblad, dat te PARIJS uitgegeven werd. 
Na de bezetting van FRANKRIJK bleef hij eerst te 
PARIJS, en werd na de bevrijding een van de leiders 
van de communistische partisanen (sectie buitenlandse 
communisten). 
In 1945 werd hij secretaris van de "Organisatie van 
buitenlandse partisanen", opgericht door de Communis
tische partij. Ter zelfder tijd werd hij correspondent 
te f.lRIJS van het corr~unistische öagblad te BUDAPEST, 
de "Szabad Bep". Hij werd tegelijk één van de leiders 
van de communistische inlichtingendienst. 
In 1947 teruggekomen -- te BUDAP~ST, ver kreeg hij de rang 
van "commandant" in de communistische partij. 
Daar hij een intieme vrménd van HELTAI was, werd hij 
tegen het ànd van 1947 onderdirecteur ~an de PJlitieke 
afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
In Augustus 1948 werd hij benoemd tot Raad aan de 
~ngaarse Légatie te ROME", 

A. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
' s -G RAVENHAG .l!i. 



13 December 1948. 

._,..... ' 

U 14036 d - C 56 -KC 1 

Betr.: Honga~rse communisten in ITALIE. 

) 
Uit gewoonlijk betrouwbare gron vernam ik 

omtrent bovengenoemd onderwerp het volgende: 
De communistische partij heeft kortgeleden 

de ·leiders benoemd van haar activistische groep 
in ITALIE. 
De leiding is als volgt samengesteld: 

~ Gyorgy SZEKER~S, (Raad aan de Légatie); 
Tibor KARDOS (Directeur van de Hongaqrse Academie te 

,. :R.O:ME); 
/ Ed.i th SZALAY (Functionaris op d.e afdeling van de 

Handelsattaché te ROME); 
~ Edith VARGA-BERKOVITZ( Légatie-secretaris - luite-

nant van de politieke politie). 
Deze §roep staat in direct contact met de leiding 
van de Italiaanse communistische partij. 
De diplomatieke koerier van de Hongaarse Légatie 
wordt groter en omvangrijker. 
Sedert ongeveer een maand ga3n alle instructies en 
internationale mededelingen van de organisatie 
van de communistische activisten via deze koerier. 

~ 
A. 

Aan het Mini s terie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 

's-GRAVENHAGE. 



11 November 1948. _____ , ~ 

r~~--·-·-\ ~ ~ 7 
U 13 507 e - C 56 - KC 1 \ -

1 15, tU}'J. \948 ': ® 
Betr.: Hongaarse di~lomate~ 
~~ 1;: .e..- ti -

Ingesloten moge ik U een af
schrift van een lijst van Hongaarse 
diplomaten doen toekomen, welke 
afkomstig ie van een circulaire van 
het Hongaarse Ministerie van Bui
tenlandse Zaken. 
De 2e bijlage bevat enkele notities 
omtrent genoemde diplomaten. 
Bron is als betrouwbaar bekend en 
is in een positie om deze notities 
te kunnen maken. · 
\:Ct 

AB. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 

's-GRAVENHAGE! 



14 Ochober 1948. 

U 11101 i - C 56 - KC 1 

Betr.: Honga':lrse spionnage in vVE"SNEN. 

"" 0 f) ;.* ~ .,, / 
c j 

NaCJ.r ,- aanleiding van bovengenoemd 
onderwefp en in vervolg op mijn 
sc~ven., d. cL 26 Juni j .l.." no: 
11101 e-C :)E) - Ttq l, moge ik U mee
delen, dat ik heden van mijn verte~en
woordiger te WE:8NEN vernam, dat een 
orietal functionarissen uit BUDAPEST 
Vrijdag 8 October j.l. het Hongaarse 
Gezantschap, te WEET'illN bezochten. 
In verband hiermede wordt gemeld, 

rp dat G ARZULY met behulp van een 
bevriende dienst zal trachten te 
ontvluchten. 
,\t_ 

A. 

Aan: De Gentr.ale Veiligheidsdienst 
t.a.v. de Weledelgestr.Heer P.Gerbr;:mds 
Javastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 
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/ • ll~ES COHCERNDIG 
HUllGARIAH IEGATIOHS 

l.~ 

2. USA 
---,,,J.slill<~Oll 

Sl.AllTO who is frer1uentl:r awa:y from bis post, 
~ereat deal of contact vlith r: nvor XODXA, 
who orten oame to DEI.GRRDE to contact SUJtrO . 

SIK, 1-..inister· the real boss of th~ departnent 
appears to be

1

FLORIAN, a young man of about 26 
years, He ia a memher of the KOl.ID,'F'ORJd with 
5peoial tasks, His .ADC is a oertain KURri, a 
youngster of about 24 years, who is cornpletely 
unde r the infl uence of Fl.D}UAH. Tf.is taak ia to 
col laborate \rlth communist in the USA and with 
communist orgenisations , net kncnm as auoh. 
•'l.ORI.Al-1 h8.8 been trained at a monber of ocmmllnist 

schools and ia pro-l.DSKOU in his outlook. Hia 
mot her worb in a mill in BUDJJ?SST . He pret4tlda 
to be a partiaan . He was given the taak to 
hand over t he ohild of the fonner Prime llinister 
llACY at the Swisa frontier. Ee held a gun at 
the back of the child. tbraughout the trip through 
AU!:t'l'RIA, ready to shoot in the event of hia boing 
chaille:'l.ged by American sentriee and in case they 
should want to take the child away fran him. (Thie 
e.ooording bie own story) . 

BALASSA, merober of the Party. Is hort of money 
~a to keep his job. 

11.\RIK1 fermer Counceller to the WASHLfGTON Lega
tiöil under ·Szogedy MASz.AK. ·,·,·rote reports about 
diusident comcuniste, ie married with a Canadian 
woma.n. Used to write report s conce rning "nmeri
can warmongers''. In lapril 1948 he "ras not a mem
ber of the Party, but there oe no question about 
his loyalty to the Pc.rty. 

GnRZULY, is dolible- faced an« triea to cover bimself 
~ya. • '.'laa Prees attaohe to all Governemante 
until tho last minute (MU.I.Y, SZTOJAY and proba
b~ SZAU.SY). Doos not bolong to any party and 
ia only intereeted in a goed l ife . He reports on 

ungarian DPa and visita a great many campa in 
thie oonneotion. Triee to keep in the goed books 
of HELTAI. Jle was the firat to oondomn the fer
mer l.!inister BARTOK (hio boss) whon tbo lattor 
quit tod his post . He made a solemn oat h to 8erve 
t he preeent regiJe. To lllli ntain hia present poei
tien he mcntioned to HEilrAl that ho had been approa
ched trom Amerioan side to give informtion oonoer
ning Hungarian matters . Thia expl aine hia double 
play, wit hout hio boing rocalled . 
~, momber of the Party, a not very brilliant 
but ardent OODUlllUist. Has been a partiaan. 

/2 



r 

5. GHE/cT BRITAIII 

6.· B\JWJJ!ï 

- 2-

KAROLYI. souroe state~ that there is no need to 
mention his behaviour, suggestingno doubt that 
he ia a wellknovm personage. He no:r1ISlly livea 
in PARIS and only ptl.j's occasional rlsita to 
BHllXEUBS. He used te be a memher of t he Peasant 
Party and this appeara to be the reaeon for hia 
being oent to BRUXELlES . H~ reports to HELTAI . 
und writes a great many private letters to him 
{with every oourier) . Occasional telegrams a re 
are being sent toa (e.ccording to souree of no im-
porta.noe ) 0 ''ll:ls in faveur of ~he fuaion or the 
political pSJ.·ties, ... loyal supporter of the Go
vernement . 
J.iiea GhSPAR, com .. uerd::ial at t a ohe, intelligent . i'/us 
fonnerly a Sooial dernocrat i euadea joini.ng the 
arty, minde her own business . !:)he ia the sis

ter in l aw of t •. l.!d'IDO.R?F of the Hungarian Lega-
tion in LISBON, who whom.it is aaid that should 
he be reaa lled to HUI;G . .Jri he ia unlikel y to obey 
th.is order. 

BOOS, very in te lilgent a ro an &rdent oom·.uniat, 
formerly in the newspapertrade . P'e used to be 
called STARK which i s the Gennon version of bis 
name . J l y, I .... 58.id to have exce llent connee
tions with left ciroles in I.OIIDOH, His wife ·we 
employed at the Hunearian t;ational 3ank as &. short
hand- typist l'or &. while . 
FUlAY, is re :fe~· red to LlB the most impo~sible crea
't'üi=ë"'ot' the service , Is frequently drunk. l!as 
inolined t o the Hiehtwine when it wns safe to do 
so . Ee entered on his cureer in the l''oreign ~er
vice in l. ov or Dec 1942 ·mder the auspices of l.r , 
~S (h~) . ;,·l!.s en • .:_JJ.oyed in the Librnry of' 
the Culturll.l Department of the 1funearian Poreign 
Office. J!e boasta tho.t he shot his cousin, for 
not o.ereei'lg ·.ri.th the caiDuniet vieu. '.iaa head of 
Lhe 1-olice in UJP3ST (•_.uburb of 31.iDAF..;.J·r ) after 
which he wns reoa.lled t o t he Foreign Offioe to 
becom9 a seorcta.ry. I s mentioned as one of the 
ai.x close f'riends of J:E:LTAI . ..pcaks excellent 
Engl ish. Is a memher of the l<D1.I!:FORM. • 
.:.iEBBSi'YEN PAL Jr. is the son of the Undersecl'etury 
of ::;tate of the Foreign Oi'l'ice of t he same name . 
!rus been a comnuniat aince the entry into the 
country of the Hussittns. 

~; of proletari an origin, oomnllniat, bas 
been a partiS&n . 
Bid.DGH, fo:rmer postma.ster of a village of a bout 
4000 inhabitants. Studied Prenoh in his spare 
time wbioh gave him his opening in the Foreign 
Office. Waa a msnber of the emallholdera l)&.rty. 
Was pramteel to seoretary on his merite, Hot brilliant. 



7. CZECHOSLOV.AKIA 
PRAGUR 

- J -

BOLGIUl. Practioally the only aurviving ideol o-
gio•l oa"..,nist of 1918. RAJIOSI io likely t o 
send him anywhere where he is liable to ~et ;r1nto 
throuble. J-lad some disagreement with RJJ<OSI . 
Daughter of bis wifc ia an .hr.lerican national. Was 
in the USA for a nur .. ber of yeara, a ft er whioh he 
was 11ppointed a s a professor of ROSTOV Univeriaity. 
His wife is e. high Rus ~:>ian Of fioer . Bath \rore 
Russian unifonn when they antered iiUHJJr! with tbe 
:Wssiana. Speaks .fluent Rusfl inn and ia pro-Rus.oian . 
Haa no money of bis own and it is statod in this 
conneetion that onl y since he has been appointed 
t o PRAG\E as . J.nister t hat he bas gat more t hen 
one suit , Jtis wife only had two dressea up to the 
time her huaba.nd \'189 uppointed8fdni3ter in PR.;.CU& , 
I s a puritan, 
FARKAS Uaed to beleng to the Smallholders Party 
Hia wif'e is very ambitieus and not very bright , 
has sevoral childeren. · 

;~h~ o:;e o~o~is s:;;::;~:: ~~o co~~~~~~r~~ur~:s 
reasen thi.t he was left behind is given a s lack 
of initiative and the fact that he is o. Sooial 
Dernocrat. 'l' he reasen that he is still inthe service 
is probably beOhuse he has gat a very able ca!UlJJnist 
girl friend, who has got an eppeintment at the Poli
tical Department of thA lforeign Office. Intel li
gent, goed at l anguages. .Sraid te do anything 
whioh is ugainst t he law. 

POZSONY (BRATISLAVA) 

8 . ~ 

9. ~ 

;·;;"c.mrn . Very conceited a nd selfoonscious. . eans 
WëlT"'but a l·:1ays does the opposite. Is a first 
vl ass donauneer . Probabl y n JoeJDber of t he 3mall 
holders Party, which does not mean a great deal, 
o. s he does anything he i s told te do by the conmJ
nists . 
CSORDhS (? spelling) Goed straightfo:n<ard lllB.n, 
very hard world.~. One of the ff!IW Hungarians 
peopl e,é could turn to if they were in trouble, 
politically. He disl ikes polit i cs and avoids 
contact with anything corrurunistic. 

s ee Sim:>EN. 

HAGY a very i ntel l igent young man of about 28 
Yëä"rs . J\l"dent communi st , ver y ambitieus. Compl e -
ted hie studies in SWITZERLJID , where he wae sent 
vrith a schol arshi p fran the Cult ure.l Department 
of tho For oi gn Offios i n 194J . Had l BBninga t c
warde the r i ght , but when he r eal ieed t hat the Red 
krmy was going te ~" liberate 1' his country he returned 
to HUllC.ARY as an ardent comrrt.mi st . He oompl oteel a 
course in t he canmuni et s chool i n DUDAPZST and \'lila 
oonsider ed one of the intimetea of RJJ<OSI. Ia a 
good l inguist and writes well. :;aa pr eaident of the 
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10, FI!lL.'JID 

11. ''R;J;c:: 

12. HOLLIJID 

13. YOUGOSLAVIA 

- 4-

Hungarian Studente Assooiation while werking tor · 
tho Foroign Office. Was lont to GE:RO (?opelling) 
durlng the Peaoe Conference to assist him aa a ao
oretary. ·,•;as given a schola rship for Oxford Uni
varsity. He was secretary to the Camnunist Sectien 
of the Foreign Office. 
BAXA , Nora Reliable fran the ./estern point of view 
Used to workp' for the Hunearian Legation in I.Ol :DON • 
..jhe epeaks Enelish f luently. 

SZSKFU '1ho is mant ioned bas been rec:ll led. 
~who is also ment ionod has been appoi nted as 
. ...mhas_ador to 1-DSKOU, >re.s formerly ld.nister for 
Foreign .:~ ffairs. Is ait a rdent comm.mi st . Is re
f'erred to as "the nev1 broom11 

KAROLYI, souree statea that he is evlln worse then 
t"hë"'Stëries which circula.te about hirn. 
!~GY , Gyorgy H&.a no independant means , is an henest 
n.an . Hi!l wife and childare frequently ill and most 
of bis ltl(lney seems to go to doctors, nurses a nd 
hospitals, whicj1. seems to ~e the reason that he is 
unable to quit. Excellent man in every \7ay, has 
beon in tho sorvioe since 1938 or 1939 . Fillod a 
nwnber of appointment3. Is goed at languages, is 
a gentleman. 
Nll.B was forme"rly a memher of the Smallholders 
Party, but -oorked his way out of thiê. Is a stupid 
man. He scherned to have the COnsulate put up in 
a separate building so as tO be able to help peoplea 
whan he otherwise oould not help. Lilces to speak 
Prenoh and can be best described by what ,t he Germana 
oall a "Sohöngeist 11

• 

BOLONI , ardent rnember of the Party. Fonner jourm
liet of a Hungarian publioation in PARIS. Deoame 
a member ot th8 Hun,zarlan Parlisment artor tho 
11 liberation" of tho country. Was head of tho HUn
garian oonmunists in FRAliCE and aoted as a liaison 
officor between tho Party ard the Central Offices 
in PARIS. BeCSJlle a member of the KOMIHFOm.t latoron. 
FOWNYI, Rozso, formerly known by the name ot 
R5LLACK. ;'/as an asaiatant Prees Attaohe at tbc 
Hungarian Legation,.;tn THE HA.GUE befere the war. He 
had to givo this afPointment up on account of bis 
Jewish origini ho recoived hia aalary however 
during the KALLAY regime. \7as a sooial demoorat. 
BIDDY, Gyorp;y Pl.ayll waterpolo. Booamo ~her of 
the Party but is considered harmlesa. ho type 
to ham arorbody aeriously. Is ploased t ave a 
well paid. job in a Westeuropaan country. 

~ Ia no.l OOU'Illlniat and a Kmm.rFOI& agent who 
roooivos hia instn~otions trom l.DSC0.7. He is married 
With the sister ot REVAI an important OQDIIIUnist, who 
is montionod aa doputy to RAKOOI, who is likely to 
take hia plaoo should anything happen to tbe lattor. 
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15. GElt.L'JlY 

16. l;QJt"ffiY 

17. ITALY 
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He receivea a telephono;. call trom HEilrAl every 
evening, who keeps him in the pioture ooncemi~ 
happenings in HUNGAHY. He uas the fint to notioe 
a change in the attitude of '!1ITO and sent a warning 
to this effect to the KDl.crNPORM. fiears hia hair 
partod in tho midd lo, makos tho ilnprossion of boing 
a butoher. 

fai:VESZ, ardent menDer oi' the Party. Proletarlan. 
·•;orkOd with ths Party in BliDJ\PllST , ilAKOSI intor
vened to he.ve him appointed as l d.nister to FOlJJ'lD . 

JOROS, first meniler of the Party. ;..t one time 
he resigned his partymembership so as to be able to 
act a agent provocateur. Got n:nny paoplee into 
trouble. Lateron he 11 ref orroed 11 an:1 for the secend 
time became a momber of t he Party. 
DEAK, Tll8mber of the Fe.rty i s a young W1d ardent 
ëöniilun i st • 

EORVATH Pis appointment isRepresentative of the HUn
garian Coverooment with t he J.alitary Uiasion in 
llERLIJf , He lives in Hotel IlTr URIST in !lERLDI, 
Ie is described as ··a oonceited idiot 11

; he is not 
a very iJoportant persen . He is the secend busband 
of his wife . His wife is a jeweas whO was ohief 
of the l olice ahort l y after the "Liberation" of the 
country in the secend di strict of DtiD.APEST. .jhe 
executed a number of men and vromen with her own hands 
and ·was the terror of the district. Her hu8bo.nd 
received an appointment to J,'DSOO.'/ as t'irst oouncillor 
where he was given the taak of repatriating a ll P.un
gariane from Carpatho- Ukraine 1 which formerly be
l onged to HUI~GARY . During 2:! years he reoeived 
24.000 petitions for repatriatien all of whioh he 
lef't unanswered . It •1as age.inat the wisb of the 
Soviet Coverneroent that the peopl e oonoerned should 
l eave this area and the reasen of the appointment 
of HORVATH \?as to comply with the wishes of the 
..ioviet Gaverneroent . 

~ eee sw:DEH. 

VEUCS . Is a very nllce man. Jouroe statea that the 
r'ëääöïi' \'thy did not leave befere is on a~ount of bie 
wife . ?o e wil l be recalled in the nea.r Mure and 
bis pl ace l"till be taken by m:LTAI (so r llJllour bas 
it ) . •rhis would moan that tho KOIU:Cl'ORJ,: \Vill try 
to get a tighter grip on ITALY. 
SZEKERES not further parti.culars 
~ Cuido • Cl ever . Spoaks excellent English 
and German, good Prenoh and Italian. Ie opposea 
to the ideas of' the present regime. F.e.s only remained 
in his post tQ be able to he l p ethers. FrCIU weatern 
viewpoint absolutely reliable. 
}.W;OR.l-V.ARGA, Eelane .7omn. He.s been divoroed 
oomaunist momber of the st aft of RIJ(QSI (shorth~nd
typist). ölss singled out by lDillAR on account of hor 
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J.!IL\NO 

18. RUI.WliA. 

- 6 -

clevernes a who made her v1ork for him until he uent. 
On 'C he last morning of his "reign" he phoned up the 
Legation in ROloE to info= thom that l.!AGORI-V.ARGA 
was going to t ake t he place of ESTERHAZY who was 
going to bo rooal lod. l.!AGORI-VJ.ffiA ia oponly rotor
red to as the miatrese of 1DINAR. 
KOSA GYORGY Pross at t ache; sympathi.Bes with the 
regLno although nat a n actual memher of tho Farty. 
Very 8Jllbitious; haa nat quite gat the oonf'idenoo of 
t he Party. He bas been re called a numbor of t 1mas 
but never actually l ett . 
SOLIESZ PAL (?spelling) COI!Illeril:ial ~ttscho; ;;as 
asked to preside over and direct negotiationa with 
~.'TIHE a bout a trade agreeu~ent. .\ number of' Party 
l :Ombers were arre sted when they returned trom the 
A~lrlJ;F; ancl woro chargod with high troaaon. It 
o.ppea rs t hat a muDher of t hem had been purchasing 
real estate in AimEln'ThE so as t o be able to make a 
living at a l a ter date . R1.1110ur bas it that SOL'l'.ESZ 
bimself was a lso arrest ed, but t his has not yet been 
confirmed . 
GAL D.mE. .,bsolutoly devoted t o tho Party . 

SZEL ardent OOJrun.mist . Canea a small bourgois 
famil,y. 
FAY-HALASZ Haa no independent means. I s responsiblo 
for the upkeep of bis mother and sister. Go od at 
languagea. Has been secretary to GHIOZI the fonnsr 
hlinist er for }"'oreign Affairs during t he KALLAY regiJle • 
Is a nice man and well educated. Entered the service 
approxiJnatoly 1939. 
GY.ALL\Y PAPP DCIDOnkos. .Jllhitioua, is a coward. ~ 
portent memh:r of t he Farty. ~ .·as born in iWI.OZSVAR 
(•rRAJISSYLVANIA) but aposka excellent 1!\Jnanian. Is 
goodlooldng but atupid. 
KOVACS , mrgy. Conrnunist, cou ld not aohieve any
thing untT ho joinod tho Party. Onoo ho joined tho 
Party he obtaii"'CCd a dipl o .atio paesport and travelled 
to BUCAREST to jein tho Logation. 
SOLYldAR. Ma.gda. A 'tnember of tho party, was employed 
in tho Partyoffices for a whilo (in an outl.ying distriot 
net at HQ). Quito intelligent. Ambitieus, likaa 
being retor red to as a diplaMt . 

19. SPANISH lm'IJilLICAN GOVER!iELENr 

20. SWITZ:ERLJJID 

Ho body at present . 

o:urv,urn was rooallod ~na roturnod (to HU!IGARY ?). 
RunDur h~s it that he has either been arrestad or 
\rl.l l arrested in the near tuture. 
VESZFRSldi- llANGHA The only surviving momber of tho 
Service of his generation. He joined the Poreign 
Office approximately in 19.34. Is a nervoua wreok. 
Only works at night. ï he actual leader or the Lega
tion is SZAL, who does everything in the name of 
VESZPlBJ.!I-BA!:GHA. SZAL i:J referred to as one of the 
intimates of RA.KOSI. Is apprixomately 25 yeara of 
age. 



21 . SWr!lEH 

22 . SOVIET tniiON 

23. ~ 

t 
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He oonduoted the negociations between Pri.me l.iinister 
tLi.GY l)nd Fl.DRI/Jl concerning the child ond the r esizning 
(of HAGY) , He wo.s ei, ven the task of tald.ng the 
resignation to BllDiJ'J~Sr, which he did; he then otarted 
writing his memoires. He got into ser ious trouble 
when the :;QF[)ON SAFE ouestion e.rose . !~is inst ructions 
,,ere that everyboJy w;s c. llo.,.,od to l eave, but thnt the 
money had to 3t ay . GOIIDOH took the key with him. He 
was Onl y given a secend chahge by the person.a l inter
vention of RAKOSI . 

F'EHER, Is described us o. man with a good heart. :.a.rd
-wor-ld.ng, his family and vlife are very poer. The pre
Inot ion to his preBent position came as a surprise to him 
because he did not expect to rise as high as this. 
It ie not thought th.e.t he has any ,98.l'ty affiliations . 
It i s not known ·,'lhether he is a catholic , but i t is 
thought that he is a churcheoer. Helps anybody who 
eo100s to him. 
EIJtill Son of a !Ur-merchant . Described as a spy 
ä'ild"a merober of t he KOlJIIFORM. fl.a.s been decorated 
by the Party on account of his \70rk in t he protocol. 
Good at l anguaees. ~. great r:any arresta have been 
att ributed t o him. In his spare time he vms "r:uestion 
l.:S.ster11 at l.ndrassy ut 60. 

SZEKFU has let't . 
~ took the place of 3ZEKFU, ·NB. a formerlJ' l iinis-
te"r'"för :E'oreign Affo.irs. Prior to t hat he ,·,as Minis-
ter of Heal th nnd ',7elfare . Prior to that he was a 
country barrister . Woroen are bis weaknese. 
VPJJASDY, a quiet man. Probably a oournunist, but nat 
~ardent one. He used to be employed in the 
Political Department of the Foreign Office. Is fairly 
goed at languagas. 
ROZNA. liean . :t.~mber , erganiaar and generally ene 
of: t he most important membere of the Party . Ha tea any
thing "established" nnd is particularly unplea.sant 
towards peopl e who played a role prior to the "libera
tion11, ... ried te force many people to jein the party 
thr eateni ng them with dismisaal if they refused to 
beoome pe.rtytllSDbers. nge between 24 and 27 years. 
Has probabl y been a partisa.n. 

GULACSY. Is desc.ribed as a sadist . !!as got rr.arri.ed 
recent l y . Compl eted his studies in BELGIUl4, where 
he "anted to be appoi nted Mini ster . Hb.a been a JlleJlber 
of t he Sm&.llholder s Party. He ia mentioned in connee
tion with ORrUTAY and Olll'VAHYI as sympathiears with 
the oomnunist party. Is r efer red to o.a a BifY in the 
smllhol ders Party who reports everything to the 
communi ste. Comes froo a very good family. Decauae 
he bas proved bimself a t r aitor ona wey, he is not 
t rusted in the Party either. 'iorks tagether with 
RADVAHYI , a young and ardent ootmlunist who is referred 
to as a T11Jrdarer. Used to aat as secrotary to the 
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K.o""t 
titk 
kov att 
ugyvivo 
kov tan 
ker att 
sajto att 
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r 
KOl.WOO:ro.t membere of the Party. He 'is a nember 
of the special "C).lt stion lJ.a.stera" of the Andraaay ut. 
Referred to as a bad character. 

Ho body here at present . 

l!aJ'ES 

lJ:i.nist er 
Secretary 
Lcgation Attache 
Charge d 1 Af"fnires 
Councillor 
Comnericial attache 
Presa at t ache 



~ 1, 

2. 

3. 

4. 

5. 

MAGYAR KUIKEPVIS ELETEK 

1948 augueztue 20-i helyzet, 

Albania 
~a belgradi szek 

hellyel 
Amerikai Eg~eeult 
lilamok 
--wäëE!ngton D.C. 

2118 Leroy Place 
N,W, 
Tel: DU-3800 

New Jork 5.N.Y. 
37 Wall Street 
Tel: Hannover 

9-2082 
Claveland 14. 
1037 Guardian 
Building 
Tel: Main 9242 

Aueztria 
~'.U en) 

I.Bankgaese 4-6 
Te.: U-24-149 

Be~ium 
llee 

30 Rue Paul Emile 
Janeon 
Tel: 471-866 

Brit Birodalom 
tondon S.W.i. 
46 Eaton Place 
Tel:Sloane 4048 
4462.1789 

koveteeg 
1947.szept,16 

koveteeg 
1946, jan,18 

fokon zulatue 
1946,febr.4, 

konzulatue 
1948. apr. 3. 

kovet se'l 
1948,marc.10 

koveteeg 
1947.apr.16. 

koveteeg 
1947 ,nov ,13, 

Szanto Zoltan kovet 
1947.szept,16 

Sik Endre kovet 
1948. aug, 4. 
Plorian Janoe I.o,kov, 
titk. 
Kurti Gyorgy kov.att. 
betoltetlen 
Balaesa Bels konz .ig ,tan 
irodavezeto 

Yarik Pal II.o,fokonz , 
c ,felr,min. t<m, 
1948 .apr. 3. 

Garzuly Jozsef II,o.kov, 
tan.c,felr.min,titk, 
id,ugyvivo 
1948,marc ,la, 
Halasz Tamas kov.att. 
ker att,Stein Pereno, 

Karolyi Mihaly kovet 
1948 aug . 
Viragh Zoltan II.o.kov. 
tan ve 7. eto, 
1947 deo.1 2. 
ker,att,Gaepar Lilly 

Eros Janoe I.o.kov,tan 
id,ugyvivo 
1948,maro.21 
Pulay Gabor II.o.kov,tan 
ifj,Sebestyen Pal I.o. 
kov.titk, 
IgnotueE Pal eajto att. 
Ujhazy Laezlo ker,att, 



... 
"'6. Bu§g tÎa 

a 
21.ul. TsarChich-
man 
Tel: 2-64-62 

7. Csehezlovakj a 
P raga (Praha) III. 
S erikova ul.l. 
Telr 40- 4- 77 

Pozsony 
(Brati slava) 

Pali sady ul. 60 
Tel: 43-01 

8. Dania 
---rGiienhaga 

(Stockholmi szekhellyel) 

9.~m 
~--xaii'O (Le Caire) 

Zamalek 5 Rue lt.oha
med Saquib Pacha) 

10. Finnors\, 
Helsink 
(Moszkvai szekhelleyl) 

11,FRanciaorszr; 
Paria VI! • 
15.rue de Berri 
Tel : Elysees 37-41 

12, Hollandia 
Haga( Den Haag) 
Oranjestraat 8 

-2-

kovetseg 
1948,Jan, 29 

kovetseg 
1947 .dec,23 

fokon?.ulatus 
1947 . nov ,12 

kovetseg 
1948,maj.lo 

kovetseg 
1947 . dec , 28 

kovetseg 
1948.marc.6, 

kovetseg 
1946 . jun .1 9 

kovetseg 
1947.szept.16 

Safranko Emanuel kovet 
1948.jan,29, 
Balogh Jeno II o,kov.titk, 
Kremer lt. iklos ker , Rtt . 

Bolgar Blek kovet 
1947,dec,23 
?arkas Lehel I.o,kov,titk , 
Kapos Laszlo II .o, kov , titk, 
Mar jai Jozsef kov,attR, 
La~zlo Imre ker.Rtt. 
Wa~ner Perene I.o.kon?. 
c . relr . mln~\ tan. 
1947 ,nov ,1 2, 
Csardas Istv~n II o,kon', 
c , felr . min , titk~r. 

?eher Jozsef II.o. kov , 
titk ,id , vezeto 
1948, jun, 

Na~y Peter II,o,kov, 
titk,i cl ,uo;yvivo 
1948,auo;,l , 
Kallos Oden ker.~tt, 

Szekfu Gyul a nao;ykovet 
1948,maj ,8, 

Karolyi Mihal y kovet 
1947,aug.27 
Nagy Gyorgy II.o. kov .tqn , 
Mile Ferenc I.o.kov,titk, 
~avas Endre I,o,kov,titk , 
Szabo Zoltan kult,Rtt, 
Gypmai Imre sajto att, 
Oar at Sendor ker,Rtt, 

Boloni Gyor~y kovet 
1948 . jun,9 
Polonyi Re zso II , olkov , 
t~n . id,u~yvivo 
1947.szept,16, 
Brody Gyor~y ker, att , 



~' 
13, 

,, 

14.Le~yelorszag 
arso (\Varszava ) 

Hotel Polonia 01. 
J erozolimska 39 
Tel: 8-61'"&0 

8-67-61 

15.Nemetoraz~ 
Berl1p ,8, 
Kraueenstras s e 8 
Hotel Inturist 

16.No0isfs 
· s o tockhol mi 

szekhellyel) 

17.0laszorezag 
Roma · 
Via dei Villini 
16 

i 

Tel: 92-772,863-226 

Milano 
P iazza della 
Republioa 5 
Tel: 66-440 

18.Romania 
"'"'1!iiEii' e st 

Strada Alexandru 
Sadia 65 
Tel: 20-642,20-724 

-3-

kovetseg 
1947.febr.4. 

kovetseg 
1946,okt,16, 

'<ovetseg 

kovetseg 
1947 apr,24. 

konzuli kirend 
1947.apr,24 

kovetseg 
1947 .okt.30 

Szanto Zoltan kovet 
Rubin Peter I,o.kov,tit k, 
Barany Gyorgy kov. !ltt. 
Buzas Jozsef ker,att. 

Reveaz Geza kovet 
1948,jan,12, 
Majoros Feremo kov. o.t t . 
Deak Karoly kov. att, 
Simios Sandor ker. att. 

Horvath Imre i,o.kov. t an, 
a magyor kormany keviealo
je a berlini szov jet pa
rancenoksagnal, 
1948.majue 25.(erk) 

Feher Jozsef II,o, kov, 
titk,id,vezeto. 
1948. juniue , 

Velios Laszlo kovet 
1947.okt,13. 
Szekeree Gyorgy II.o.kov.tan. 
Forbat Guido I.o.kov.titk, 
Magori Varo:a Belane II.ol 
kov.titk. 
Kosa Gyorgy sajto ~tt, 
Soltesz Pal ker.att, 
Gal Imre II.o.kov.t~. 
konzuli hiv.id. ve -etojo 
(Romabol kirendelve) 
1948. 

Szell Jeno kovet 
1948.apr.2. 
Fay-Halasz Ledeon I.o. 
kov.titk. 
Gyallay Papp Dornonkoe 
I.o. kov. ti tkar 
Kovacs Gyorgy kov.!ltt. 
Solymar Magda kov.att. 

__...- Medgyessy Bel a ker. gtt. 



.. . 
~ . 

19 . 

20 . 

21 . 

22 . 

23. 

~an~ol Koztarsas~ 

P~~Y!zekhellyel 
(P arisl mayar ko -
vetseg) 

~ n 
Sulgenbsohstr. 5. 
Te . : 54- 348 . 56- 661 

8st~~kh~rm 
Str andvagen 57 
Tel : 62-56- 75 

Szooialista SzovJet 
~o ztarsas25oK Szo-

~ va 
ul. Vorovazkogo 
21 
Tel: K. 4- 20-87 

Torok:orezag 
Ankara 

- 4-

k:oveteeg 
1947 

k:ovetseg 
1946.ezept.27 

kovetseg 
1946 . ma. 17. 

naJ!ykoveteeg 
1948 . maj . 8 . 

i~;s~~~~G~Îv~~-10 
Tel: 

kovet eeg 
1947 . febr. 4. 

3937 
Isztanbul 
Cemanbey, Si eli 
Ebezeki sek. 4 . 
Te.: 81-634 

k:onzuli oez
taly 
1948 . apr .24 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§~ 

Betol teilen 

Oltvanyl Imre k:ovet 
1947 . szept . 26 . 
Voezpremi-Ban~ha Bela 
II .o . kov . tM . 
Szal Jozsef i . o.kov . titk. 
Nyerges Janoe k:er.att. 

Feher Jozsef II . o.kov. 
titk . id.vezeto 
1948 . jun, 
Elk:an Peter k:ov,att , 
Kadar Lajos ker . stt . 

Szekfu Gyula n~ykovet 
1948 . m,.j.8. 
Fl or ian Ti bor I . o .kov.titk . 
Vadedy Karoly II . o . kov . titk . 
Rozes nyqr~y II . o.kov . titk: , 
Sal ustaszky Io;tvan ker . att . 

Gulacey Gyoro;y kovet 
1947 . okt. 13. 
Radvanyi Janos kov.~tt . 

Betoltetlan 
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's-Gravenhage, 28 Juni 1948. 

U lll08 c - C 56 - KC l · 1 · JUti 194S 
I 

Betr.: Hongaarse Militaire Attache te :MOSKOU. 
j-A-CD_/. ~~'-'(\\ 

Omtrent bovengenoemd onderwerp ontving ik uit betrouwbare bron 
de volgende gegevens:-

Desider NElvlETH, Colonel GS, zal benoemd worden als Militaire 
Attache aan de Hongaarse Legatie te JvDSKOU. Gedurende de laatste 
oorlog behoorde NEIYlETH tot de pro-Duitse groep in de Hongaarse Gene
rale Staf. Hij werd lid van de communistische partij dadelijk na 
de oorlog een heeft een aantal belangrijke aanstellingen vervuld, 
zooals Commandant van de Grenswacht en .PiDC van Generaal PALFFY OESTER-

., 

/ REICHER, GOC in C van het leger en vroegere chef van de Geheime Mili
taire Politie. 

Colonel NEJWH is de eerste Hongaarse Militaire Attache in l1:0SKOU
sinds het einde van de oorlog. In verband met zijn benoeming wordt 
verder nog medegedeeld dat hij in NOSKOU een speciale opleiding zal 
volgen, ten einde daarna als Militaire Attache naar een der Westelijke 
landen gestuurd te worden. 

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

I 

_Jt3> 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDE NT 

Adwo.._.-cl b rich~-3n nan den 
Regc<:. ·r.:·s o ... m!:._aris in f. !

.... . c.e.~t:.. 1 D:~t:~t 

·~ 2t 3 l1r. '!-, D .... n :~!.;-.·1 

U lllOl e - C 56 - KC l 

()fJ I!JJ-

Betr.: Hongaarse SQionage in 1'/ENEN 

® ,. 
's-Graveobage, 26 Juni 194.8 
Plein 1813, No. 4 

il'!; Jij l ~' . 

Uit bet rouwba re bron wordt mij omtrent bovengenoem:l 
volgende gemeld: 

' :J/),2,2~ " 
onde~rp :tê-t 

Het Hongaarse spionage net in V~N wordt door een eenvoudig employee 
-P" van de Legatie geleidt, genaam:l: Tomas H!l.LASZ . Een van zi j n voornaamste 

.....,... opdrachten is het toezicht op de Charge d 1 Affaires J oseph Gll.RZULY, die er 
van verdacht 1rordt directe verbindingen te hebben met de westelijke geal-
lieerden. HRLASZ leidt bovenal de infiltratie in DP ~npen van jonge 
hongaarse communisten. Deze jonge lieden worden vanuit HONGAltEJE gebracht 
en verklaren vluchtelingen te zijn. Zij proberen dan in de DP kampen op-
genomen te worden. Een van hun opdrachten is, ·het vertrouwen te winnen van 
de Hongaarse verzetmensen, hun contacten in HONGARIJE te leren kennen en de 
verbindingslijnen te ontdekken tussen HONGARIJE en Hongaarse verbannelingen 
in het buitenland. Deze infilàratie van communistische elementen vindt 
plaats sinds begin 1947. Verder organiseert HltLASZ het zenden van Hon
gaarse en Oostenrijkse Joden naar P.AIESTTI-JA. 

' 
~-

.Aan: de GVD, 
,.. 

t.a.v. De WelEdelGestr,Heer P . Gerbrands, 



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT 

Ar;t,··c,..-~1 "} 1; : ·- .1 c ~n ckn 
r~ .. , .; in .. · . 

U 10461 b - C 56 - KC 1 

Betr.: HONGAARSCEE DIPIDMATIEKE ZAK 

Omtrent bovengenoe~nd onderwerp wordt mij als volgt gemeld: 

''De Hongaarsche diplanatieke zak wordt gebruikt voor het zenden 
"van instructies en documenten van het KOMINFORM naar ROME. 

''Deze zak, die op zijn weg van BUDAP.Il:ST door BELGRADO gaat, 
"krijgt materiaal toegevoegd door SZAI~O, de Hongaarsche Minister. 
"La.atstgenoende is een der belangrijke figuren van het KO!IITNFORM. 

''De zak wordt in ROME ontvangen en geopend door M. LAZZID, 
"die zich dan dadelijk naar de zetel van de Italiaansche Con:munis
"tiàche Partij begeef't. 

"Begin April bracht een Hongaarscha zak onder andere een cheque 
"van 57 millioen Lires, uitgegeven op de Bank van ROME. Deze che
" que die dadelijk door LA.ZZID naar de zetel van de Communistische 
"Partij gebracht werd, was waarschijnlijk bestemd voor het verk:ie
"zingsfonds van de partij. De zak bevatte ook een Engels Paspoort 
"en twee Franse Paspoorten, die eveneens aan de Italiaansche Comnu
"nistische Partij gestuurd werden. Van elders kondigde zij de aan
"kanst aan van drie Russische agenten, die van ANTWERPEN met Belgi
"sche Paspoorten kwamen." 

De Regering~ssaris, 
in Algemene D · nst, " 

~ 

- P .J .M. Drie beek. 

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