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MINISTERIE VAN .ALG.w.ENE ZAKliN 
J'e:Vllstreat 68 • 

's-GraTenha.ge; 15 J'un1 1949. 

.../,; 
tlo . 63674 ~ @l-

Uw No . U 14985 a - C 56 - KC 1 

dd . 11/2-1949. 

Onderwerp: Bela K 0 V A C S. 

G E R E l M. 

•• 

• 

Onder verwi.fzlng naar Uw schrijven dd . 11/2- 1949 
No . U 14985 - C 56 - KG 1 betreffende de in margine genoem
de persoon heb ik de eer U het volgende te berichten: 

In de l eidende em1gi>anten kringen wordt als vaat 
staam a.angenomen, da t 8'3l.a K 0 V A C S (ex-secretaris -ge
neraa l van de Partij dor Kleine Landeigenaren) uit Budapest 
1e overl eden . 

JJoor de inlichtingen bron worden regelmatig on
dergrondse bladen ontvangen, komende van Parijs (Emigranten 
bureau), doch in deze bld.den is nimmer de naam van Be la 
K o V A C S voorgekomen, als zijnde getuige in het proces 
tegen Ksrdlna1=1l M I N D S Z E N T Y. 

In bedoelde bladen is echter wel,. een "In Memoriam" 
over K 0 V A c S geschreven. 

Aangezien deze bladen over zeer goede inlichtingen 
kunaan beschikken, kan worden aangenomen , dat Bela K 0 V A C S 
niet meer in leven iS, temeer nog daar in Parijs personen ver
blijven , die met K 0 V A C S i n een en dezelfde partij heb
ben gewerkt . 

HET HOOFD VAN DE Di l!NST, 
Namens daze , 

L. Pot . 

Aan de Heer Regeringsc ol!IJilissariB 
i n Algemene Dienst, 
Plein 1813 No . 4 , 
ts - G R A V .E N H A G E. 
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Verbinding 

G E H E IM. 

Uw kenmerk :55473. 
Orn kenmerk: 395/49. I.D. 
Onderwerp : Bela Kovacs. 

-------------------------------------·--·--·----·--·--·--·---

Naar aanleiding van Uw boven
vermeld schrijven, heb ik de eer U te be
richten, dat door mijn inlichtingenbron 
omtrent BEL.A KOVACS het volgende wordt 
gemeld. -

In de leidende Emigranten-kringen 
wordt als vaststaand aangenomen, dat Bela 
Kovacs (ex-secretaris-generaal van de 
Partij der kleine Landeigenaren) uit Bu
dapest is overleden. Door de inlichtin
genbron worden regelmatig ondergrondse 
bladen ontvangen, komende van Parijs 
(Emigranten-Bureau), doch in deze bladen 
is nimmer de naam van Bela Kovacs voor
gekomen, als zijnde getuige in het pro
ces tegen Kardinaal Mindszenty. 

In bedoelde bladen is echter wel een 
"In Memoriam" over Kovacs geschreven. 

Aangezien deze bladen over zeer goede 
inlichtingen kunnen beschikken, kan wor
den aangenomen, dat Bela Kovacs niet meer 
in leven is, temeer nog daar in Parijs 
personen verblijven, die met Kovacs in 
een en dezelfde partij hebben gewerkt. 



•s-Gravenhage, 10 Maart 1949. 

--~-------~-------------------
No. 554'13. ~ 

~ V!.!l i 
ODderwerp: Bela K 0 V A C S. 

.............. __ .... --
. EH EI M. 

• 

Onder verwijzing naar Uw aanwllend schrijven No. 249, d.d. 
29-10-1948 betreffende de toestanden in HoJlWlrije, heb ik de eer Uw aan
dacht te vestigen op blz. 2 ·van genoemde brief', waar sprake is van de arres
tatie en het aan verwondingen overlijden van bctvengenoEIIlde persoon (ex-se
cretaris-generaal van de Bartij der kleine Landeigenaren). 

Uit gewooDlijk betrouwbare bron vernam ik nu, dat boven
genoemde persoon als getuige in het proces tegen Kardinaal MINDSZEN'I'Y uit 
Rasland naar Budapest werd overgebracht en aldaar door Russische autoritei
ten tezamen met genoemde KalÜina.al werd verhoórd. 

Naar aanleiding van het bovenstaande moge ik U verzoeken 
mij te willen doen berichten ot Uw bron nadere gegevens in deze kan ver
strekken. 

Hm.' HOOFD VAN DE DimBT, 
Namens deze, 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 
EIND H 0 VEN. 

:r. G. Crabbendam. 



11 Februari 1949. 

U 1498 5 a - C 56 - KC 1 I V '1?. - I -1 
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Betr: · Belac.:KOV ACS • 
5 FEB. 1949 f 

• 

• 

"...-n . ~ 
Ik moge verwijzen naar Uw schrijven, 

d.d. 19 November 1948, 49159 en het 
daarin bijgesloten rapport, 249, van 
de ID te EINDHOVEN. 
In dit bericht, bladzijde 2, is s~ake 
van de arrestatie en het aan verwondingen 
overlijden van bovengenoemde persoon 
( ex-secretaris-genera'Ü van de Partij 
der kleine Landeigenaars). 
Uit gewoonlijk betrouwbare bron vernam 
ik nu, dat bovengenoemde persoon als 
getuige in het proces tegen Kard±aal 
MINDSZENTI uit RUSLAND naar BUDAPEST 
werd overgebracht en aldaar door 
ussische autorit ei ten tezamen met 
em werd verhoord • 

A. 

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



MINISTERIE VAN ALG~MENE ZAKEN • 

---------- .. 
._No. B52715. . . · . 

~Uw achriJven U.l3653a-c . 56-K.c.i. ~ 
dd. 12 NovemQer 1948. 

• 

Onderwerp·: Rapport Hongarije. --... ---... ---~-----
II TV.2. 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld achrijven beb 
ik de eer U te berich.ten, dat de persoon, d.ie de bron j;s 
van het bewuste rapport, om redenen van persoonlïjke veilig
heid er vooralsnog prijs op stelt zijn ·naam ~ die ook mij 
onbekend: is - geheim te houden . . · . . · 

Di~ntengevolge ia·het tot mijn spijt nie~ mogelijk 
· aan Uw verzoek te voldoen. · · ' 

HET HOOFD VAN DE DIENST . 
Namens ,deze , · 

· . 

De Heer Regeringscommissaris· in Algemene 
. Dienst, 

J . G.Crabbenda.m. 

Plein 1813, no . 4, 
's-GRAVENHAGE . 



Verbinding 
No. 
Onderwerp 
Uw kenmerk 

G E H E I M . 

no. 67. 
no. 40'1/48 I.D. 
Rapport Hongarijë. 
49590. 

. : ,, ' J 
I 11. 

·. :r21 Jzr 
. I --

1948. 

-------------------------------------------------------------------
Betreffende het gestelde in Uw achrijven 

van 25 November 1948 ia op te merken, dat het doorge
ven van de naam van betrokkene aan derden op zichzelf 
de mogelijkheid opent, dat genoemde naam ter kennis 
komt van belangstellenden. 

De betreffende persoon deelde mede, dat hem ter 
kennis was gekomen, dat ten aanzien van mensen, waar
van bekend werd, dat zij rapporten hadden geschreven, 
meermalen al uitlevering gevraagd werd op grond van 
gefingeerde criminele misdrijven, omdat uitlevering 
om politieke redenen niet mogelijk was. 

Een geval was hem bekend van een persoon, die 
reeds gearresteerd was door de politie van het land, 
waar deze vertoefde (Frankrijk), doch die twee dagen 
later werd vrijgelaten, omdat bleek, dat de diefstal 
waarvan hij beticht werd, gepleegd was enige dagen, 
nadat hij Hongarije reeds had verlaten, hetgeen bleek 
uit officieel afgestempelde papieren bij het passeren 
van de grens. Zo kon deze bewijs van alibi leveren. 

De persoon, die het thans aanbelangt, stelt er 
vooralsnog prijs op zijn naam zolang mogelijk geheim 
te houden. 

"einde". 
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G:re.vo:nhage, 25 Novcmbe· 1948 .; 

,. 

G E H I ~ . 

~~~~~--~-~-------~-~---

Eiermede he'b ik .e ecrU t. be:~,'icllte.n , r .... t 
bela.XlgStellütg konnis is genomen van .C!.c inhoud 
het re.p1-ort no . 249 ven Uw dien .. ;t~ ( :t op 24- ·
ne.mens U e.1h:Lcn we:r:·d overht.:idi~;d . :..>o toezending 
vervolgrc.,.p,!J rtÇn vrul < .cz fdc l::>erioh·tgqve:.t" zal 
zeer op prij:.. -v~o.~.· er. geotel.d . 

Tent-inde echte ... ~ c.e juiste wa .r·d.e van. de te .... 
ril}hten te lm.nn.en beoordelen en het op bl~ . 2 v·.n 
he.; rapport v rzoc te O!~derzoek op de ju.ist•e wij ze 
te lw.nncm instcllen 0 ~ou het van [.r·oot belang zijrJ.i 
over ' e ... a.~~Jn. va.n de b:ron -te kunnrm be~ c.' ikl-cen. . · 

Ik moge T daarom v.zrzoeken mij ·te will p. doen 
'bel"J.(..llten of ·te ·en het veTstr .kken v.an ",i.e na m Uwc~
zijd.~ overwegende b zwaren bestaan . 
Dij evelituelc veistreJ:rJti.n.,.. zal een en ander 
e.ls "zeer vcrtrouwelij kil \lOX'd.cn. beschouwd . 

lET HOOFD Vlii D ~ DI M~T . 
Na cns de~e , 

J . n .crabbcn .a.m. 

De 'H er lloofdcoillii is~,aris ven Poli ti-e 

te 

Eli D ovtn • .. ." .. ___ _",.. ____ _ 



f~of~no. r 
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À(fJ/ 4J -5'J 0 12 November 1948. 

U 13653 a - C 56 - KC 1 

~ Betr.: Rapport omtrent HONGAAR. 

• 

In antwoord op Uw schrijven, 
d.d. 4 November j.l., no:46523~ ~ 
moge ik U mededelen, dat ik met 
belan~stelling van de inhoud hier
van heb kennisgenomen. 
Aangezien verder geen melding is 
gemaakt van de naam van de bron, 
is het moeilijk voor mij om de 
waarde ervan te kUIU1en beoDrdelen. 
Gaarne zou ik dan ook t.z.t. de 
naam van de bron ontvangen. 
Ook het volledigé rapport wordt 
met belangstelling tegemoetgezien. 

t-e{ 

A. 

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



MINISTERIE VAt~ ALGIWENE ZAKEN 
.Tavaatraat 68 • 

• No. 49159. c. 0IJ. 

Bijlage: 1. 

GEHEIM. 

•s-Gravenhage, 19 Iibvember 1948 • 

Ten vervolge op mijn schrijven No. 46523 d .d. 
4-11-1948, heb ik de eer U als bijlage dezes een copie van een 
rapport van de I . D. Eindhoven aan te bieden. 

• Aan de Hoogsalgeboren Heer Jhr A. Th. de Muralt 
Regeringscommissaris in Algemene Dienst 
Plein 1813 No. 4 
•s-G R A V EN HA GE. 

Bli:r HOO:ID VAN DE DIENST, 
Namens deze , 

L. R>t . 
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ter;vols op nr. 249. 

RAPPOllT, .............. - I ti"'~ 

betr ffende mededelingen van een Hongaar, t n dele eigen erva
ringen en v rd r ittliobtinsen omtrent personen, die als volke
vert 8 n oordiser (Staten-Generaal) zitting hebben gehad in 
Honaarije. De namen rden niet vermeld, aangezi n dit geva r 
op· kan lev ren oor per onen, die momenteel nog in H0ngari3 
v rblijven. De toe tand wordt zov el mogelijk gegeven vanaf 
Augu tua 1945 tot on et Mei 1948. Er bli~kt uit, hoe een 
kl 1ne communistische minderheid la~zaam macht inhenden 
genomen h eft, hertgeen een leerzaam overzicht vormt voor die 
landGn, elke nog niet zijn beem~t door de communistische 
ideolog1è. . 

In AUGustus 1945 ben ik ale Hongaars militair uit krijg -
gev ngen ohap in Budapest aangekomen. Wij als militairen baa
d n al zeer veel over de Russen gehoord en waren ook ze r vaak 
in de gele ·enbeid g -~e t m~t frontsoldat n te spr ken, ate 
onder de oorlog in Rusland warea ~ewe et. One is toen 'ebleken 
dat óe propaganda,. elke, Dttit lan~ voerde.· t een Ruslancl,Juist 
was , hetgeen we nad rhand persoonlijk konden ondP.rvinden. 

Vooraat we aan d ren kwam&n, werden we allen verzameld 
e11 werd onde~·zoaht, of we [!ten Nazi's waren en tev~na nog ot 
er bij ons per onen wa~en, die in 1919 gedurende de opstand 
in Honaarije tegen de communisten hadden gevochten. Deze lie
den werden onmidûell jk geerr ateerd. In d ze periode mo aten 
wiJ alles afgeven, o.a. horloge, port feuille, port monnaie, 
fototoestel, in ieder geval alles van nis waarde. Deed men 
dit niet direct, dan werd m n zonder meer doodgeschoten, zo
dat we al heel spoedig vier doden en vele ge~nden hadà n; 
dit war n mensen. aie tegenstand boden. 

Bij mijn thuiskomst bi~ familie en kennies n erd ik over 
al gewaarschuwd om op te passen en mi3 zo goed mogflijk bij oe 
ttieuwe volk demooratie sen te paas n, doch vooral werd m13 ge
z gd • dat 1' de gro()tete fou.t van mijn leven had gemaakt, n.l. 
o~ terug te komen • 

Aangezien ik in deze ginperiode in v rband met mi~n 
erk veel reisde, b b ik ook ve 1 gehoord. In Bongorij b.v. 

zijn sted n, Qar ao tot lCO% van äe vrouwen en meisje vanaf 
·14 tot 65 jaar door de Ru een ziJn verkracht. In dit verband 
baal ikatmèemoo.rd op Monseigneur baron Apor, bieschop van Gjjor. 
HiJ werd eedood, mdat hij al d meisjes en vrouwen v n G~or 
in zijn paleis in beeoh rmins bad genomen tegen de Russen.v r-

. · m.oedeli3k door verraad hebben éfe Bus en een en ander v rnomen, 
waarop ziJ naar het paleis zijn gesaan en de bieeohop, neàat 
hij IJ eigerd bad ze bitmen te laten, hebbe dooögeecboteh. 
Hi rop zijn zij bet paleis binnengedrongen. Toen hebben ziah 

zulke~re elijke tonèlen voorgedaan, dat het. g huil en hulpgeroep 
van de meisjes en vrouwen t:r tenver hoorb ar wae . 

In de zomer 1945 hadden dj nog boop, ond nk alle moei
lijkOe en, e n ei~en Reg~r1ng te kri~gGn. Er bestonden de na
volgenae partijen: 
l. àe Communi tieche Partij,met als hoofà- oretaria Räko 1 

uätyäa, had in het begin al Gen z er grote monä, maar wei
nig aanhangere. 

2. pe gooieal Demooratiaoh$ Par~iJ, in handen vah Szakaaite 
.Arpaà. 
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'3 . Do Bo r n-, La!fdarbeider - n Volk partij , oncler leiding 
van ~ildr Zoltan. 

4. De Kl s.ne io~ren Pa:rt:l.J • onder leiding van Ve.re l>eter n 
5. D Burs~rlijkf) De1110orat1e, onder leiding van St.tpka Geza. 

De Gomrmani ten, die de m.aoht ven ljUsl.and acht:e;r zioh 
haàd n, hebben in h t b~aln al , DOS vóor de verk1t$Zi~ n dé 
a leut lpo i ties in band · se nomen.. P! :goli!it, =~~~~~ 
en M1!1!eil! ~olitii as al air •t voor 7o~ In 
zocla'ii1i t îû l' mo lî1~k e r wa , door middel van terreur en 
dwans dé Volk 4 moora11e op te drtnsen. Op het eir1<1.a van 
Augustus 1945 éoht r zou h t Bof;l.gaere volk door eh verkie
ZiDS bew13zen" dat zi~ van de oomm:ubis'ten en bun doelstellitl
gen niet$ wilden eten. Dit werd eobter a1 direct z er moet
l13k gema-akt ; o dat propasende ~ken 4oor p ra eu radi.o 
.,raotiach nt.et mos l13k as en alleen door d& oorzuaurd.at n 
~rd gedaan. Pa~~ertoe jzing n kon men niet kri~gen en ~oor 

Û ~Sdio Ä~eft eenmail de leider van de !oer ~Srtij 8 pro• ken. . · · 
Omdat 4e Rus en wisten, äat een soede d mocratiaobe ver

kiezing êen nederlaag zou betek nen. hebbe z1j b~n eerste 
politieke à bg to aepa t . 

De G!neraal~S trétari an àe Hongaars Oommuniàtiach 
Partij; Rakoei Matye 1 Rnasisoh ~aa'tbllrB r heeft nog ti~clen 
d oorlos in Rual nel aan Stalin. eén b~l<>:tte s da n, dat n éle 
bevri~èU.Ui Hongarije binnen n ,Paa.;r anden in zijn ha den 
zoa vallen, doch hij kon dit ni t zond r ~'lp van a bevriJ• 
d ra . Zo heeft Maarachalk Vorostlo ~ )1()8 voor de verk1 zing 
de p rtijleider bij na ro en en he t s elà bet Bue i• 
sohe verki zing yeteem illen pdrinaen en geze d, dat ni t 

der part13 met en i en lij ·t mocht uitkomen. Slecht 
één candidat nl13at oht er zi~n n de cand1 et n zoud n dan 
na d ve~kie~ins procen~ ~e 1~z v rdeelà rden tu een de 
p tt13en, d .. w,.z. 30" voor· de commuJûaten; 25% voor d aocia 1-
<lemoor ten; '01' voor de boerenpa.rti3 n cle reet voor de ande-
re parti~en.!ev zou d n de broed r-p rti~ van de sooiaal-
clenu:>cxaten t de commtmist n tnoeten sam ~ att. lb,- $6\ert to n 
eobt r g veel eoede Henaar n in d .parti~ n en dtm h bb n 
eä ge e ld, dat ziJ di v o~st l. ieder voor ziob in huu p.Ar• 

tiJ zou n bespr k a en .aat · sij met van tlen waren onmiddel ... 
liJk ie doen, wat h t Ir 11n vooraohr ef. Doch Vorosi~ 
h !ft du14el13k aan de leid r van de Boerenpartij !1lày z l· 
tan ed de ld, da , ale zijn plan niet w rd door evoer4,ä 

par'ti3leiäere er rekenins .• mede moest n houd n, dat de txweir1 
voor n r 1& n ar Siber1• kla r stond. ft1erop he ~t ~il 1 
Zol tin al de parti3funot1ona~1aaen bi el r g roep n, in 
·to1aal oq~ve 'I! 530 p rsonen:. Achter gesloten deu.ren b ef't 
!fila,- de ellEJ an Voro ilov b kenà ge kt, Toen hiJ d v.raas 
bad ge t&l • "'eetel'l w13 genoese-n bi~ de ver~t;:t zinaan met h t 
plan van Vor ilov 1 ot e n 13 -naar Si erietn hebben 1 
persone de zaal ve~la en. D rest gaf' te k nn n li V$~ nae~ 
Siberi .. t gaan dan Vorosilov' plaa uit 'te o ren. Nwno at 
f.ldy et zi n k rn naar V r silov o m dedel1n& van b t b 
sluit te do n. Tevor. n ohter was af proken, at ls d 
deputati niet binnen 2 uur terug a • n onmiode!li3k oon
taot zou opn en m t de A erika e Mis i in Budap at en o 
hulp zou vragen. Ne z uur s dG deputatie nos 1'.l1 t terug 
n aangenomen kon wo~den, da·t ~13 s err te r(l as .. Bier p 

he ft· de Amerikaanse i eie bij Voro iloveen krachtig prote 1 
1ngedi nd en de 'Vl'ijla ing van de depu ti eeëiet. Aangezien 
een en ander in l945 gebeurö is Vorosilov voor de drang van 
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u A erikanen gez ent en erden bedoola personèn in vr13h i 
gesteld, an~ eblek tt a ; dat zij al s~arre. te rä war n. 

Dit eerste pel bad Voroeilov verloren. (Deze inlbht1ns 
komt van eén lid van d Bo renpa~ti~, 41e e n n ender he ft 
mad ema kt en dit aan b riohtgevar d zes he ft meàegGà elä) • 
.r ài t inoident k am de gr te dag v .d.verkiezingen :Sl Augus
tus· 1945. Na 2 dage • a de u1 sla bekend ~n onaanks bet 
f it, dat n groot Ji\taaiaoh bezetting l ger aanwe-ai a , 
.beefi het RongEtaree volk geto nd niets met ae oo niet n te 
ào n t illen heb en n haalden à echtse parti~en ~ n over
wiuni d v n 5%- De vreU~cl~ in Hotlga:oije was zeer gro t, àooh 

· . deze e h el ~lus 'oorb13. De e rst, moetl1jkheäen lt arn n al 
met d samen telling van een kabi t; . onder d 4ra'Q8 van <let 
Bus n t er e n coalitie-· binet komen. De groot t ~Stl'iJCl 
zou echter komen met het aan 1j2Jen n verdeloen van de ll4il11 -
t ~ -eet l • De bo~renpa~ 13 wild Zè~ Binne la~ds Zaken 
llouä ttl dooh daarov r war ·n oommulliet n niet t vreden.Ook 
hier g~.nsen de :&te n a.ioh met h t sev 1 b mo~ien onde:r 
4 eng w rd e n commWûet tot l'I1niater an .Binn&nlanàse Zaltea 
benoemä. mededeling biervan in à& oura t bracht een srote 
tel ur telling, te e r nog daar nt tied re n wi • $t soht ·~ 
d ·OOil11e en \'14 ebeurcl en zo was en. ie a n ett eommun:L t en 
een grot aanhs.ng r van ·~otdco Millister .van Bitm r.tlandst zaken 

Dit a le kon t behulp van de Ril en tot tand ko~ n, 
o dat zij al 'bez tel" opt1>aden n er gee.n rede ~~:rdrag w 
s t kend. 

Ht r beson lllen direct: om 4e s;rote Boerenpar 13 te 
te~ · n. In de cour nten kon n steed opDi uw er l zen, dat 
deze p r'i3 faoisti oh en kapitalistieoh was en g hoorza md . 
a n ä zw rte r actie. aoo.h zij (de oo.mmun1e1en) zouden no it 
to laten, dat d boer n in band n van het kapitaal blev n ~ 
van ö k r li~ke r•aotie . . 

De d~ang n terreur w rûen steeds groter . De g heim po 
ti (Ho a ~ Q N.K.V.D. ) 1 m t behulp van de nussi ohe N .~.v~ 
D. begonnen met zose a u oo f!)lotten. te atäekken, aarvan a 
aebulà op äe berenpartij s~ ebOve w rä . Dasel13ke . rd n 
oede Hongaren en trouw partijl den gearresteerd en wann r 

hi 1·teg n geprotesteerd rä, h bben a communieten .met de 
bulp an de Russis he N. X.V. D. dor alle moseliJke äooum nten 

llen bewijzen, äat er n com lot wa e m ed teeen äe nus
a1 eh tr epen en dat daarom de r .K.V.D. in haa ~eten ~3-
P n. zo bleef in 1946 voor de arti3le1der maar eén ea over; 
namelijk vluchten naar ·bet w en. 

In lfl 'bruari 1946 1 d R publiek u.it,aero pen. D comlllUrds
t n h bben toen een gro teotisobe zot sedaan. ZiJ kenden 
4e grot maoht en h bzuaht va~ e leider van de boèrenpar11j 
~ildy ZOltän. Daa m rà hi~ ~Ui ier-President . 

Ik zal omtr~nt Ttlày Zoltan iets meer echr13ven1 omdat 
dan b ter bl:t.~kt, aarom de oomnu~.n1aten dit gedaan hebben. 
~ildy Zoltin is e n dominé s w est van klein f ~ma t n in 
1919 heeft hi~ een leobte rol g•s»eeld bij d rev luti .Daar
door wieten de o mmuniet n, at hij aan 4e linkerzi3de georië~ 
teerd tonà . Verder wi t m n. dat ~i~ vrou ae~r links a 1 
haar vader was in Q aommuni&tisohe revolutie Ya~ 1919 al a gro· 
t terrorist door de Hongaarse R gertns opgehangen. Zo kwam 
de vrouw nu in de seles nbeid al baar wraak uit te spel n . 
Doch ~ildy Zoltän heeft zijn tra! re d se~d . Ri~ is door de 
co muntsten gearre teerd. Dit la de tactiek van h t Kre lin. 
eerst zove l mogeliJk van ieman .Prof'i teren en deerne liquià ... 
r n. Bij z13n afzettins is hi~ nog zover gegaan om zi3n sohoon 
zoon ~E verraden wegebB boogverraad t gen de BOngaar "Volk -
demoara ie .. . 
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Hierna 1 als preaident geltomen Nagz F reno. Deze wa 
man met go de bedoelingen, doch het ie hem n1 t gelukt met a~o
ce teaen het Kremlin t v abten. HiJ heeft a~traoht om ·all 
be luiten te rekken totdàt het Vredeeverdras zou zijn setekend, 
doch de communisten erkten,àat en hebben gezorgd, dat al hun 
plannen werden doorgevoerd, zodat ze na het tekenen van h t 
Vrea everdreg alle posities in handen badden en de oppositi 
volko n lam waa gelegd. 

D dwang en terr ur giJli inmiddels verder. De communieten 
hadden ook de vakbond ~ in hun handen en op zekere dag wGrden 
àe arbeiders van alle fabrieken in Buàepest a dwonsen de trast 
op te saan en in en srot optocht t trekk n naar het parle
ment. Hier voerden ziJ ~reekkoren uit als volgt. "De reohter
~i3de van de bCJrenpartiJ mo t u.itaestotea orden". Dit 1 zo 
lang volgehoad n, dat de minist r-presiàent van de zitting 
mqest kot na b geleid äoor de communtstisone partiJ-eeoretar1e 
Rakoei :uatyas en heett oeten beloven in de boerenpartij een 

trel:la onderhoud te leten stellen en aaarna de rechtse z13d 
uit t zullen stoten. 

Het i moe1113k te b palen,, wat de communist n met a 
reohterzijàe beäo lden, want al spoedig bleek, dat ook a so
o1a 1-D mooratiaahe Partij ~erd a zuiverä. H t re ult at van 
de zuivering in de boer npartij wa , dat ongev er 30 oanàida 
àe partij moesten v rlaten, 4it waren àe '0 beete en terk t 
anti-oommuni ten. Hiermede hadden àe oommuni ten hun ào l b -
reikt, ent z~ker 70% van de leden van à Boerenpartij zl~n 
hierna uit de parti~ setreden en er bleef dus een zeer zwakk 
boerenpartij over. Oader öe ui tgeatotenoandidatm be:vcutcien zich 
ook. Mr . Sulyok Dezeö en ltr • .Pfeuter Zoltän, zeer bekend o
oiaal de ocraten. Deze l st ten aven echter à strijd nog niet 
op en hadden altijd .~g hoop op de onàerte~ening van h t vr de 
v ràrag. Zij öeà n e n verzo k aan de Rus i che bezetting om 
een ni u e artij te s n etiohten. En nu komt w derom de ta 
tiek van het Itr litt naar oren om in àe o en van het W aten 
àelttOoratiaoh te l13k n. Voroeilov s,at to te ing om twe oppo
siti -parti3en te ' stichten. Waaro n1 ? ? Laat de mehs n aar 
&en be tj politiek bedri~ven. zolang h niet gevaarlijk 
en wanne r ze sterk rden, klumen z radioaal worden opser 
Nu moèeten n&& de onàe~seoretarts van d boerenpart13 Mr. 
Bela n ook öe minister-president Nasz F renc verwerkt worden • 
Om dit door te voêr n nerd een groot complot tegen de Bus i ohe 
b zetting ontdekt {g ··naoeneerd). Dergelijke complotten komen 
in een oommunistisoh land schijnbaar veel voor, lthan al 
zij (de commu.ni ten) zelf van pl n zi~n pereonen op te ruim n. 

In 4e per werd bek nd aemaakt, dat door à g h inte Hon
gaarse politi~ en de Bus i che N.x.v.n. e~ zeer groot oomplo 
as ontdekt. leer dan dri honderd per onen werden binn n er

loop van nkele dagen gearre 1 erd, aaronder int leotuelen, 
zoal art en, dvooaten, priesters n d zich noa in de bo re 
partij bevindende functionarissen, waarbi~ ook de actieve ~··~~ 
t r van de boerenpar~i3 Br .U:I. tteth. :Bi~ informatie omtr nt à 
aanhoudingen deelde de Ohef van àe Geheime Honga rse Politie 
mede, dat hi~ met àez zeak niet had te maken, aang zien de 
personen oor de Ru en aren gearreste rd. Hierop werden in
liohtingen gevraagd bij de Russen, erop erd meàegede ld,dat 
men niet moe:t proberen in dez zaak te ko n, ant dat an4er 
nog wel eens meer arreetatie aouöen kunnen vol& n. Bov.en tee . 
de inlichtingen waren aevraagà àoor de min1ster-pr iöent Ba z 
die nog niet gesrrestêerd wae. Na deze uitlat:l.naen van àe co -
mun1eten voelde de~e (Nagz), 4et er moseli~k voor hem ook e
vaar óreisdea hij h ft to n kanasezien om naar Zwitserland 
uit te wi~ken. Het is, geloot ik, nig in d geschied nis,àat 
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een minister-president, die de ster kste parti~ vertegenwoor 
de , zijn l and moet verlaten, omdat een kleine groep oommuD1 -
ten door t err ur en dwang de macht in handen hadden~ Dit i 
naar mijn mening een les voor die landen, waar de oommuntsten 
als legale psrti~ mogen werken. , 

ne minister ... pre-eiäent :Nagz heeft in z 1tserland zijn re
sering. voort willen zett n, maar ook hierteaen ziJn de oommu
ni t n opg treden. Ze hebben zijn 5-jarige kleinzoon als gij
zelaar vastgehouden en hem zo geàwong n afstand van zijn .. 
funo~ie •. te doen. De part13-seoretaris van de communisten BBko
ei atya is persoonlijk met de 5-Jarige jongen naar de Oos
tenrijk-Z itserse r ns gel!'eisd en aaar heeft Mr. Nagz, na at 
hi~ de afstandsaote had getekend, zijn kleinzoon kunnen over
nemen. Dit i een wapen, waar alletUl totalitaire staten mee 
werken. Wat na l'llg van de boerenpartij over is. ie alleen 
maar een sro~p opportunisten. die van brood en werk meer hon
den dan van hun vaderland ~ ook een groot aantal personen, 
die door alle mogelijke om tandigheden geen uitweg meer weten. 

Voor het oog van West- uropa zijn na àe arrestatie rote 
prooee en gehouden. Het ging daarbij ale bij h t prooes in 
Rusland oontra !yuhac vsky. De aang klaagden waren totaal 
vereufd, daar zorgen de N.K.V.D.-beambten wel voor. De uit
spraak is alti~d do dstraf, levenslange dwangarbeid enzeer 
langduriié andere straften. :Oe · ondersecretaris van · de boeren
partij r .I<ovëos Be la he.eft hei proces niet meelegemaakt I deze 

, is door de N.K. V.D. ~onde'l!' meer. geliquideerd . In deze proces
sen heeft president Tildy Zoltan öe tol moeten betalen voor 
bet hem toekennen van de presidentszetel. Hij heeft n.l. zijn 
eigen partijleden moeten verrad n en in de pere en voor de 
radio heeft hiJ die onsobulàige mensen moeten aanklagen en 
v roordel n al vijand n van de demooratie. De doodvonnis en 
zijn door he zonder prote t ondertekend, zodat in het hele 
lana over l em werd g sprolten al de "beal in toga"• Hi~ is 

. destijds al door zijn eigen kerk uitgestoten. Dit is g beurd 
op een Algemene Ver&aàering vaQ óe Protestants Kerk in Debr -
oen. Aldaar v rs~heen TildJ in toga, doch aan de deur van de 
kerk werd hiJ tegengehouden door de bi schop van de Protee 
ae kerk Eev . xavasz LÜszlo, die tot hem de volgende woord n 
spra • "Ala president van de Hongaarse Republ~ek: moet ik U 
ontvangen en is U w lkom, doch niet als domina; gelieve Uw 
toga af te leggen" . 

Ik kom u weer terug op de twee oppositie-partijen van 
~.Sulyok en Ur.Pfeufer, dié ond~ussen ieder een et rke par
tij hadö n gevormd. Dit a mogelijk doordat àe leden van de 
boerenpartij, dia bet vertrou en in hun partij verloren had
aen, allen lià ward~;:n van a n van twee nieuwe opposiiiepart:tj-n. . . . 

Doob toen begon het sewroet van d communisten weer ~p
nieuw . Iedere vergaà ring van de VrijheidspartiJ van Sulyok 
werà door hen verstoord, ofwel zij (de communisten) zorgden , 
dat de politie de vergadering on:tbond. In de pers werd ook e n 
grote campagne gevo.erd . De partij, die d naam had ven ttVrij
heid-Partijtt, gaf een eigen blad uit, genaamd "l!olnap" • . Mr. 
Sul.yok had de moed ondanks de Ru en en eommun1 ten de waar-
h id te sohri~v n. D m neen stonden in ri3en om een kran' te 
kopen. llooh dit a natuurlijk teaen 4e zin van dé oommulliet n 
er moe t iets gebeure om dit t b 1 tten. En ook hiervoor 
hadden de communisten een wapen. Het is n. l. zo, dat de co mu
n:l.st n ook de vakbonden in hanaen hebben en zo rd aan haar · 
leden verboden mede te werken tot het tot tand komen van d 
*Holnap'; dit werd zelfa s botage geno d. 
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Zij, die doorginge med werking te verlenen aan de"~P~ 
stond n bloo aan honger ea arre tatie met ale gevols, dat 
ook deze trant verdween. Nu schreven de communist n in d p r 
over de politieke riJpheid van de arbeioera, die zelf hun op• 
gebouwde volksd$m&oratie v rd digàen tefen een aanval van de 
re otionairen en kapitalisten. ~egen zo n m thode kan men b t 
niet volhoud n. DaSel13ka volgden weer arr statie , nu van le
den van de Vri3heidspartiJ. Bierop h eft Mr... SUlyok om erger 
te voorkom n in de zomer van 1946 de partiJ ontbonden. Om vor
ming van.een ondergron4se parti3 te voorko en, erden de een
didaten der ontbondenpartij (leiders) gearresteerd . Vel n· 
hsoden nog eelesenhe14 t vlucbten 0 .a. op het laatste ogen
blik ook Ur. SuJ.yok Dezeö • Nu erd begonnen om de Sooiaal
Demoorat1sohe l!arti3 te ver nigen met de commul'listen,want zei• 
d n . e oonununieten e moeten een bloc vormtn tegen de r ao
tio.niaten en teeel'l de kerk:eli~k:e reactie, want in eenhei à 1 
on~e kracht. De Sociaal Democraten voeläett daar niet veel voor 
Een grote tegenatender was de oude sooiaal-demooraat Peier 
Karoly. Deee moea1 dus uitgeschakeld worden. De commun1$'t'l} 
besonnen in de per tegen h m t ageren; hiJ was b.v. in een 
keer kapitalist n fa eist geworden. ~ Hongaren geloofden 
bier niets val'le Zo zachtjes aan begon ae zuiverins in comm~
ni&tisohe. g~est n volgens oommunistisoh methode... 

Direct na d bevrijding hadden de communisten al gezorgd, 
dat in de Sooiaal-D mocratisèhe Partij twee personen naar vo
ren droQSen, genaamd: Szakasit en Morasan, links Geor1ênteer-
4en. D1 t gebeurde z.g. omdat de echte secretaris dar Socisal
Democrstisohe Partij nog in Duitsland wa , doch toen deze 
kwam, werd hij voor een voldongen feit gesteld. 

Inmiddels wera het November 1946 n is ons Vredeeverdr g 
met de Russen getekend. Er was nog een kleine hoop. Ne onder
tekening zouà n_ de Bussen immers on land moeten verlat n n 
zouden wij mogeli3k e n kans krijgen ook à oommanisten van 
ons af te schudden. Doch ook dit ia niet zo eew est, want in 
het vredesverdrag was een paregraaf opgenomen, waar1n stond, 
dag er een troepenafdeling in ons lanà zou blijven voor con
trole tussen R~sland en het bezet Oostenrijk. De grootte van 
ai afdelins ie niet bepaald, zodat nu nog overal Ruseen zit
ten. Daar komt DOG biJ, dat de Russen so d weten. dat bet 
zon(! er hu.n steun met óe Hongaarse OO.InDlunieten. g daan i • De 
Hongaarse communisten echter hebben el sezorgd, dat er prac
tisch geen teeenetand me r ia. Alle soede Hongaren m een 
klinkende naam en ook zi~, aarvan verzet te verwacht n , 
zi~n geerrest erd. En ~erder houden zij door dwang e~ terreur 
de bevolking in toom. Een man ie er rtQ~, die ze obijnbaar 
niet aandurfden en die voor niemànd ziJn mond houdt, n.l. 
Kardina 1 Mindezenty, maar hoeleng zal dit nog duren? 

Een ander punt in h t vredee1terdrag was, dat een àetnOcrs
'ti ohe verkiezing ge.hou.den mo st,wottden. De tijd voorafgaande 
aan de verkieeins hebben de communisteh uitgebuit om hun po i• 
ti te versterken en de r actie neer 'te slaan. lnm'iddels bl: -
v n er nog ve 1 Russen in ons land, ook in civiel. Om de ver
kiezing nog meer uit te buiten hadden de communisten een nieu-

e wet gemaakt, omdat de ouóe wet niet genoeg volksdemooratis~ 
a , althans volgens hun gedachten. Volgens hEn haàd n nog ~ 

tiJd te veel faaoisten , kapitalistên en reactionairen het 
recht om te stemmen en aangezi n dit allemaal vijanden zijn 
van ae volksdemocratie, mo et öezen het stem~$Oht ontzegd r
eien. Verder hebben ze aebruik eemaakt van karakterloze m n en, 
die voor geld en poei~ie alles doen. 

To n de verkiezing in de zomer van 1947 erd gehouden, 
be tonden in Hongarije 4 coalitie-partiJen: 
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de communisten, d :B<)er npartij; de Sociaal Democrati eh 
Parti3 en e n Groep 10. ine :BQeren. Deze laatst drie kunnen 
beschouwd worden al mantelorganisatiee van de communisten • 

. Ook be tonoen Er nog Eren paar andere partij~&' le de Onafila 
li!ke Democraten Partij Van Mr.Pteufer Zoltan, 2 de Ohriate-
11 ke Dem.Volkspart1J van Mr.Bara•kovik en 3e de partij •an 
Pa r Balogh. Over deze laatate partij wil ik wat nader uit
widen, ·aangezien men andere de indruk ~ou krijgen{ dat dit e 
Katholieke ofwel Chriateli~ke p~otrtij wse • Illlllidèe a 1.e d.eee 
.Pater in àe kex<keliJke ban gedaan. Deze tnan ia in 1945 in Moa .. 
kou geweest om de wapet'latiletand en 'fer<lere moGe113kheden te 
b spreken. Hi3 was een vrij el o~bekend pastoor in Sze ed, i 
in de oorlog aldaar in contact gekomen (ondergronds) met àe 
oorrununi ten en zijn hebeucht en zu.oht t'laa~ macht hebben hem 
tot nauwe earnenwerki.Qg mGt de oomt'llunisten sebracht. Hi~ a 
eigenlijlt in ae boerenp-artij en op verlengen van de communis
ten is hij uit die partij gegaan om dan later een oamouflsg -
parti~ te stioh1en ên1zodoenàe de !llenaen beàl'iegend• !$ter de 
partij met d~ communisten tè verenigen. Hi3 . heeft een grot 
rol gespeeld om de msoht van de oommanisten voGr te ber~iden. 
Het volk hèeft hem maar half vertrouwd, temoer nog, omdat 
hij in ~e per artikelen schreef vol lof over Rusland, àit 
alles ne zi~n reis naar Moskou. Hij wa voor de communisten 
een welkom persoon, omdat hij ale priester in de pere befti
ge Eu.mvsllen deed, gericht tegen de Disschoppen en de Ka reu .... 
naal. ' 

Thans gaan WG t rug naar de voorbereiding van de nieuwe 
ver ieeingen en het verde~ bekijken van de nieQ e verki zinge
wet, Volgens deze wet moet ieder huis een verkiesinga-vertrou
wensman hebb n. Op bet geilleentehuis kWatAen nieuwe afdelingen, 
beleet met de inname en beoord lir.tgen van de vragenlij t, 

aarop ong.eveel' 50 vragen war· n gesteld en die ieder moest 
invullea. Enkele vragen zi~n mij nog bekend, n. l. B13 welke 
pertij bent U aangesloten? Bij welke privé-club of bij welke 
k rk lijke vereniging? Bij welke partij ben Je seweest vanaf 
1918? Ben je krijgeg$vangene geweest en bi~ wie? Verder alle 
mogelijke vragen. Deze lijs~ moe t de vertrouwensmannen in
nemen en ev ntue 1 van op- of aanmerkingen voorzien. Deze ver
trouwenslieden waren niet allen communist , maar in ieder ge
val waren er tooh heel veel. Daarna werden de lijsten doorse
zonden naa~ het gemeentehuis, alwaar ze opnieuw w rd n onder
zocht en van aantekening u voorei n. Tez~men met de vertrou
wenslieden werd daarna beslist of men mooht kiezen. Ja of neen 
De uit lag kreeg i der med~geàeeld ongeveer 3 weken vóór d 
veJ"kiezing. zo ie aan me r àan anderhalt milloen mensen hun 
burserlijk kiear oht ontnomen en wel op zeer eigenaardige gro 
den. Enkele motieven ka~ ik nog vermeldén. Alle kloosternonnen 
en dames ui~ de gegoede stand zi~n hun ate r oht kwijtgeraak~, 
omàat eij bij àe zede~olitie bekend stonden als vrouwen van 
veràaohte zeden. Eenz lfàe afwijzing had ook i~n moeder (68 
jaar) gekregen. Pri~ere werden afgevoerd ale stemgerechtigden 
omdat zij reactionairen wa~en. Personen, die bij seen partij 
aren, werd•n afsevoerd als faeoisten. Krijgsgevangenen* di 

äit ge eest waren bij àe Amerikanen, Engelsen of Franeen,wer
den afgevoerd, omdat ze besmet waren met de westerse ideologie 
Ik persoonlijk verloor mijn etemr~cht, omdat ik in 1919 lid 
seweest zou zijn van e n enti-oommunietieohe bond. In 1914 
geboren zou ik due óp 5-jsrige leeftijd actief anti-oommuni t 
geweest zijn. Duizenden Jonge meisjes werden uitge loten, om
dat ziJ lid waren seweest van en Duitse organisatie (stoot• 
troepen). Naar aanleiding hiervan zijn duizenden protesten in
gezonden, as~nder ook een proteet van Kardinaal Mindszenti. 
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Ook d sociaal-Demooraten hebben e n prot·est ingediend ••ant 
ook van hun leden werden ale stemgerechtigden afgevoerd. Het 
protea~ was zo groot, dat het kebittè~ , e n herziening v n de 
besli ingen .had beloofd. Er versoheen een proclamatie, dat 
ied r, die h t m t de be lissing niet eens was, binn na da
gen kon reclameren. Iedereen heeft hiervan g br~ik gemaakt, 
meer tot op heden heeft nog nieman enig ·bericht ontvangen 
en inmiddels heeft d verkiezing doo~gang gevonden. 

De communisten haddeil echter nog meer ondernomen en ze 
van valse methoden gedurende de verltiezing g bru.ik. gemaakt. 
Al he l vroeg in de morgen van de verkiezingsdag zijn comma• 
niet nin grote vrachtauto's van b t ene dorp naar het andere 
gered n en iedere communist had in zijn zak 40 à 50 stembil
jètten .. zo kon een communist op 40 à 50 veraohill nel plaats 
stemmen. Duizend n nebben ~o hun stem vermen::Lgvlllàigd. Deze 
de avond van de verkiezi~g beéft de Amerikaans radio een 
groot aantal autonummers gemeld, waarmeà de oommuniat~n,d 
deze z enàel hadden bedr9ven, waren vervoerd. Ondanks de 
we verkiezingswet en de zwendel hebb ~ cle communisten maar 
ongeveer · 25~ van de stemmen b healà. Zij, die naar d at bu 
konden gaan, hebben ~e azen niets met de communieten te maken 
te willen hebben, ondanks dat hieronder ve l communist n ......... m .... 

dooh al emael geàwong n. Zouden deze personen inderdaad ook 
communistisch ge temd hebben, dan hadden ze ongeveer 55~ moe
tet'l hebben. Hierop was natuurlijk gerekend, doch àit was 
tegengevall n. lia de verkiezins we in onE land een srote 
s anning. De Sociaal~Demooraten bleven~eohten tegen àe aamen
smelting van bun partij met de communist n. Ook hebben z13 
gewEldig Geprotesteerd tegen de verkiezingsz endel, zodat bi~ 
de vorming v·an. ten nieuw c Jitie - .kabinet grote oeili~kb 
ontstonden. In ae lt.l'enten werd ge$chreven. äet het nu ge n 
tijd was voor de :soo1aa~-Democraten om de communiste te be
kaJnpEI'l.J beide ar-tijen meseet n broederlijk sam ng an, want 
met ae v·rkiez1na wa gebleken, dat er nog zeer veel r eot:te 
as n voornamelijk e Kerkelijke. Beide partijen moe ten àa 

samensaan en bewerk n, dat de resot1e werd neergeslagen en 
daa-rna pa~ konden de geeohilpun.ten worden besproken. Eu ~.nder
daad in de sociaal-Democratische Partij war n Qui li~gn ge
no s om hét recl1tse gedeel1e tot stilte tt; dwing n. lnmidà la 
wa$ de partij van Pfeufer Zoltän met de 50 oandidaten in het 
nieuwe parlement gekomen~ dus kon dit weer gevaarlijk worden. 
a v rloop van een maand b gonnen àe z.g. oomplo~te weer t 

komen en het is zovergekom n., dat Pfeufer Zol tän moe t vluch
ten. Vele van zijn parlementsleOe Z\jn gearr ste rà en ev n
eens bonoerden van zijn part;Lj-tunot'ionarissen. DQ partij werd 
toen ale zijnde vijandig tegenover de volksdemooratie on,bon
àen. Wederom as zo een grote partij verdwQnen. Nu bl ef nog 
over a· Ohr1dtel1jke pGrtij met ong veer 60 parlementsleden. 
plue de mantelorganiaat e ven (Pater }:Balogh t 12 of 13 an
didatett~ De Christ. lijk:e J>artij is aohijnbaar het min t ge
vaarlijk bevonden, want hiertag n wer4 practisch ni ts onà 
men. Inmiddels werd ook àe rechtse zijde van d Sooiaal-~mo
crnten geliquideerd. eer erd een oomplot geënsceneerd en 15 
personen gearresteerdJ de hooföaéoretari van de partij Mr . 
Pyer K$roly heeft kane ge2ien te ontvluchten, doch wer4 bij 
ver tek tot 6 jaar dwangarbeid veroordeeld. In àe courant 
stond weer, dat Pyer een kapitali t en fascist was. Ieder Wist 
dat dit gelogen wa~, want Pyer stond zelfs in b t buitenlanö 
bekend ale vurig sociaal-Demooraat. Het volk vroeg ziah at; 
als Pyer f'aaoi t•":is, wat moeten wij dan zijn.? De communiaten 
gingen ittmiddel maar door om in de p re de Sociaal-Demoera
ti .ohe partij atbreuk te doen. Op hèt laat t w rd de a men-
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voeging van beid partijen als noodzakeliJk bescbot.twà. Toen 
in h t voor3aar van 1948 de Sooiaal-Demooretisohe Minieter 
Ban Antal, minister van indwttri , . een der grootste tegen
standers van de amenvoesit~~, in Stooltholrn was, hébb n de 
linkse pereonen Uit d Socteal-Demoorat1sohe partij een oon
gre bi3e•n geroepett om de sameaavoeging ~e bespreken. Op à i t 
eongres waren ook l 1àere der communisten aan ezig. De bur
aer bevolking wiet to n,al, dat h t doodvonnis van de $ocia l 
Democratische partij was getekend. Er werd besloten, dat de 
rechter zijàe en de middengro p van de part13-~ctionat1ss n 
mo t n bedanken en de partiJ-fun4tionariaaen van voormelde 
zijde en gro p de pattij moe ten verlaten. Daaronder waren 
personen, die reeds 30 jaar lang sla partijleider hadden ge
werkt. ~oen minister Ban dit hoorde, ie hij nie~ meer terusge 
keerd, aangezien hij op een lijst was gepl$atat voor arresta
tie. Z<l kwara dus de partij "Arbeide Eenheid" :tot stana. Dui
zenden sociaal-demooraten hebben de partij verlaten en een 
zeer groot aantal werd door de 1 beime politie eearresteerd . 
De oommuntsten hadden hun doel bereikt (Eenheid). Nu hadden 
ze in het parleunt de meerderbeid bereikt en tezamen nu met 
de linkse oandiàaten der Sooiaal-Democrati ohe per~ij ons V 
55%. Daar komt ttog b13, dat de go de Hengaren niet m er lto 
amtnwerken en dus op eigen gelegenbeid als candidaat hebben 

bedankt. 
Zo ziet dus in de maand April 1946 het parl m nt als 

volgt er uit. 
De arbeiderspartij 70~; de mautelorsanisat:te val\ (Pater) 

.Balogb ongeveer S%; de partij van :Barankovi te a de Christelijke 
partij onseveer 20" en de rest een kleine groep Badioael
Sociali ten, practisch ook geheel communist~ Na al dit erk 
kon de secretaris van àe communistische partij Bäkosi Mätyäs 
t vreden zijn en aan zi~n bas stalin bekend m ken, dat hij 
zijn opdracht volbracht had en ongeveer voor ao~ had uitg • 
voerd . De oommuui ten h bben met de politieke oppositie afg -
rekenàJ wat daarvan ~8 gver is, z~l zeer gemakkelijk zwiJgen. 
Volg ns ini'ormaties i Bakoei Matyae zijn euaoea bij Stalin 
persoonliJk sean meldt~tn. Dit 1s lans geheim· gebleven en de 
pers deelde mede, dat hij in Moekou zijn vacantie doorbracht . 
Mogeli3k beeft h13 weer nieuwe instructie ontvangen om de 
tragedie van ons volk helemaal door te vöel" n. Waarom sou hij 
dit niet àoenf Bij en zijn staf' zijn tûet alleen oommunt ten, 
doch Moskov1ten en Ruasi ohe staat burger • Overal staan zij 
bekend ale Hongaarse oommunt ten, maar in werkèlijkbeid volgen 
zi~ sla slaven de opdrachten van het Kremlin. 

D volgende minist~rs zijn zo~na ö Ronaaar, doch in 
werkeliJkheid Russisch e~aat burg r. 
Räkoai Mätyä, Revai Jozef , Vas Zoltan, Gerö Ernö, Rajk La 
Molnar EJ>ik. · ,, · 

. Raltosi, Get-0 . en BaJk b bben 111 Spanj 1n het comCUlnisti-
ohe leger gevochten en ziJn van Busland uit dearbe n s gaau. 

Op 22 Mei 1948 (datum van mi3ne ontvluchting) was de ebt 
helemaal in handen van d communi ten en zij zullen de liqui
datie van het Hongaarse volk, tenminste van d anti-c mmuni 
geheel doorvo~ren. 

Volgen d laatste 1nlicbt1nsen, elke i ook hier in 
N derland ontvangen heb, ie de vervolging in volle gang. De 
u1tsobekel1ng van de Prote tantse kerk is al doorgevoerd n 
ve l kerkElijke :functionari en zi~n sear e teerd. 

Om een klein overzicht t geven, ho groot de terr ur ie, 
kan ik mededelen, dat maanàeli~k 6.ooo per onen prob ren bet 
land te verlaten; van deze 6.000 komèn ong eer 2 .ooo ene en 
over de grens en wel te Selzburg, Graz en Line; ö re t ordt 
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~an d Bonaasree grens gearresteerd. Dit geeft een klein beeld 
hoe sroot de bevolkins van de oonoen:tratieltampen is, en dit 
geeo.biedt allemaal in naam van de"Volkeclemooratie". 

Na tlit ovel"zioht 11 ik nog de methode van de communieten 
uiteençetteh over ae navolgende punten. 
l. :Oe nationalisatie. 
2. Het erk van de geheim politie (Hongaarse N.K.V. D., de 

militaire politie, enz. enz •• 
3. De godsdienstvrijheid • 
4. O~cl rrioh't en opvoeding van de Jeugd. 
5. Pers- en mening ~d.jbeid ... 
6~ Ho de communistau leden aanwerven. 
1. De positie van de arbeiders in de fiV'olksdemocratie (Het 

rode paradijs). .. . 

De~e gegevens zijn leer~aem ~oor die landen! wa r men 
bet communisme ~g de ba a kan blijven, want zo ang zijn ze 
(de communisten) nog nationalisten, doch ale zi~ de mach~ 1n 
handen hebben, valt het masker af en is het te l at, dan bes t 
fen de mens n pa , dat zij vooruitgeschoven voorposten war n 
van he~ Stalinistische imperialisme. 

Eindhoven, 20 OQtober 1948. 
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lR nat1onal:l.seti 8 tt e ·1\ overzicht van <Se metbo 
à -r oollUQU.Di tèn. leü l:' lan h ft ziJ ~1sen g ftOOrtt 11 a 
öaaro zal de ~at1onalieatie ook atee4s veracb1llen4,Jor4en 
toeg peet. 1> nsti\onnli~&at1e ia in ona land niet in e a. da 
oors vo ro zosle b.v .. in Jöeso-sl v1··. D Q011Ul11Ul1 ten ziJ 

er eoht r in 1945 al gireot de ·~evri~ding" beaonnen. 
· rst k a àe gro tst vijand n.l. de grootsrondbeaitt•r in 

h i geói • flOJlG&ri3ë had ve 1 van d ze men n, niet lle n 
arisiooreteh, äoob e r in slee en~ zin • De qo~nieten de 
t n door dez mAatre el h n partij sroot te mak n, omdat ze 
m end~n, à t alle grondloze grondarbeid re, 41e nu een stu 
1· na :Ln b t bev.1t kre en, oede en àetlltbare 1 den an de p r-
1iij aoud n or4en. l~r e1Jn. oen natuurli3k wel e:r on in 
à pertif eega n etdtel en alleen om gron<l kri~gen en ntet 
o oommt niet te word n. 

In h t begin v n 1945 eao~ de voorlopige regering ~lle 
gro C'Sbezit boven de 500 hactarer t t ne n. ZiJ, die 1nder 
o n 500 H oia enbezaten, ko en,indien zij liä v4n de commu
n1st1echè ~n·tij ar n, 50 • ee.t a l' • bebou.denJ ó~ ;Hst , ~:r4 
evene ns ontèi&tnd. Ook: 'b hoEf men ni t pe:raé licl t ~i~n. 
als n tn b t oö v n óe oo munieten m ~r politiek .bet :ou
baar wa • ln dit Beval ins À t er in d n beginn er ov r, 
of raan e ·l vrienden of vijen en hed. Ot 11tn poli ti k b ... · 
trou baar was, we~d en zocht veoat 4919, de 11~d van de 
co ~ietisohe revolutie, o dat îoen v~el boeren in het nti
oommunistische kamp h-bbtr g voch,en, zij hebben er ~ no 
duur v or moe,en boeten. ~ t ol~e K rk he~f sl onmià4e 
li~k al haar .. , onöbezit et Eten. ven en v tloor d araoor 
h ar tinonci l b sis. Ex werd een lle b zittere een ach de
loo telli1l beloofd; to oy h n i àe r · o!'t iet van 
gekomen. Het bleef ohter niet al~n bi3 h grondbezit oo 
h l nàbou ~ E i 1 er4 af& nomen. De b tE ·n sroot 
stukken h ben de zogenaamd pbrt1sen n g kresen. V n wa r 
die p rt1 an n gekomen zi~n, is n1 t b ken<l; bet zi~n 1n 1ed I 
geval uommt nieten, die noo,.t bo r zijn ge e t •. H .t epi~ làe 
geen rol, of zij bun lenèl koncltut bebou · n ;ia of' ne n, r.:.Oc>fcl· 
~ae w e, dat z13 oommunist•tt w ren. De a rae sronciloz n kre• 
en oo gronö tt w 1 v ft l tot 5 eet re s z la gea echter 

a en ateri~ l, à1er n f za d om g grond e b bou n,doch 
à" ar kek n .ó Cöm.munte n n1 t n~ r. Systemati eh weróea. de 
bo r n in 4e riohtina v~n 4 kolhoz, 4.1. oolleoti v bo r e-
ri~ eàrev n. . io r n e o den bi r z r E.rugho dend 
tesenov er • a Qh 41 t wa v or öe comt1uniateu se&n be aar. 'Er 
k am toen eefl *Bt>Eren J» 0" n in äe courant Jl radio erd 
hiervoor veel l)Z'op ga na a a kt • i'lk ons 'Ve r sla volet 
luidde: u ~1~ oommulliet n h bben n U grond 618 ven. ij zijn 
Uw vrienden e~ het i dt 2'eact1 n e ~ rk, die U *iook~es 
tdja mak n., GGloof h n ntet. W1~ ms n geen kolboa n 111 n 
aUeen óe klein boer 1:erk m ken. n 

Ver~er mo~t i s een mededelingdon ov ~ öe fSch eb n 
Dit zijn Duitee per on n, ltharm ven ooreprons. 'loen honcJer-

n jer n g leden Kon1ng1 ria Th reai op de troon a , 
war n er van de Hongaarse bevolking, v g de fu kee ez t
t:i oer e rt dr1e rdUio n m ne 11 ov r bleven. ri T.ber -
s a hee t to n go d gevonden, t Duit tere ven e t a r 
zos na ma Sobwaben, komend uit de lzsa, n r Bong ri~ 
etdgreercl n o eodoen.de <le bevolkins sa te v 11 n. Deze 
Soh be ziJn• to n 1tler i one l na kwam, 1 oht ongeve r 
voor 2~ n tio al- ooiali t ae rden. DOo c mmu 1 ten 
bebben de e Sch ab n-kweeti r ûica l opg lo t. All z1~, 
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Dez tto lia 1:1 · i ook op l1 Sö Jet-un1er v 
lqp. a. I 1945 et4 öe ""hel zware 1tl.4u t:r1e s na·U.c,-nalta e:rd 
De gebel tndusu1 in één ke l" n.;sti.on&l1 ren voor 4e SO 
J t met gunatta, onul t ondn àe oorlog ze r ve 1 t btiek 
aren besohed1S4• erom h~bb n ~~ terat GGWécbt tot öe ei 

n&$r hun t briek n weer h dóen h r teld. Van de fabftektb, 
aar ttOS mao.bf.ue in tonelen! hwbbell ze o 144 U13 all . 

lat n cl nt r n en ns r liU end t n bren J'l.. De eig-ens 2' 
chter a r4e~ noob gel , no b moeite om hu beó~i't w et 0. 

g t ijgen. Toen ian d eten weer esonn.n m t prop 
ganae ; v :r n voor nat1onal1aatte. De netto 11 EJti v u de 
mij n z13n eeer ge kkeli~k v rlopen, 9~öi zien d eia• ar 
in h t buit•nleru' vet-'bl v•n· 

Vooraat d oomrm.tui ten btgorm.ea m. t de utioJUtl.i ti 
b bben ae ae reobt el1t o eli~ke beaohul41g1QS n. te g1tea en 

taet•t.ct1e te ont ekken o zo 4c ei as r van t ri ke 
t oo romit ren ea hun fabri kén op g~nd van een zos a d 
f it t !la 1onel1 enn. a de tm'tio lisatle ven en bedri t 

e d o lcld Uijk e dir ctie vervans n door oo · uai te ·~ r 
vroe r b.v. rie 41reoteur n r n, zi~n nu mina 20 a 30 
p .rt:lJ•bor.wen d bá a, llemaal én m t e n. SJ:'Oie 11 , r 
s e hers rw • r in ie<l r s.evsl OOllllll\llllet • 
· tlo d aowmud t n tot nat1o ·11 ie ov rpttSea,bliJ)rt 

uit het volgende. Dit ie eoh~er ma x e n nkel eval ve~a le• 
kea biJ zoveel alldêre. DQ n.at~onal1 atio b.v. van lle Gaam'18ooot 
· iJU~Wchine-fal>riek is al volat vtrlopén. 

Eer ~ rd de eig.ne&r gearr ateerdr d ze ast natuQrli~k 
e ~ it\ en ~~ tt oomplot. Z1~n :tabr1tk w rel inbee no-
en. a verloop v&:n e n p ·ar a l'ld ft ha dert de p z-t13borwt 

d fsbrl k zo4an1 bestu.urc:l, dat nU s aan de arond e t. A 
wist oht r. da d ge rreeteer4e direot-ur -.. ve 1 1 

e t be=:ttten. ~oe w ra ili~ ~n vrllJ}leid aeet•l.d en moon't 
J/ielt's weer naar ziJn t b~iek terusketten. D directeur, die 
spel niet door~Ut.h begon onmiddellijk si~n fabrie,. e r cp 
le toeren te 1. t n we:rk&n ·n ha4 0 ~· na v rloop van enise tlj4 
eer op h t ouàe peil. Hierop te ae à:treot ur o vel an-

ltlao.b1' ndermael s~u•rre ~ rd cU'l e.r ija fQbl-1 k ln z13n c -
h el tn b &la sar» n en hiJ tot 10 ~aar v&roo:td$ let. ra -
l.1jke dltt,g n ~:~13n bij on me r vooraeko ea. 

Bi~ àe oo~sten 1 he1 oht r eo, net oel e1li t ae 
m14de en. In à ~• p ~iode erde veel fab~ikantea. lttd r• v ft 
b ri~v n. ee rr teerd op all g lijke aanklaobten. D:tt 
noclis om 'Voor het publiek de noodzakeliJkhei n de .. A..,,ua"..<'! 
e tie t be ijz n. . 

De alg hele na'1onalisat1e kwa toob. llG& el e n p -te 
ver~• ins. In 4e naoht v n ll Uua:rt p l April 194 ie d 1o• 
t le tw~iotJEJlieat1fl doo.rgevoerd. Op de le pril l94ij toe cle 
ei .enaare 1 leidera en hoofd mbtener n ·ar hu.n tebl.'i k s1 en, 
tJ."Of1!'en ru.J biJ 4e itJS8ng von het bedriJt een commS. eie a n. 
di w is r e he~ b1nn u te laten. Zij taten 1oen1 4at ~ 1ete 
gebe d e. Inmtd els • ra d et v n de 11 i tie ets -
kortdigd. ·eer werden ve l personen -b13aldi n ze ni t k nel n 
vluchten- starre& eerd. wnt en moe t d n oàzak l1jkhe14 r 
nst1onal1sa i aa ton n .. In à pers atond: "De ka italtat n e 
bloedeuts r van jullie ·1 tten tn1 sóht ~ al t ft gtt ndel, nu 
behoreJS ae tabr1 k n 11 4 :rker n nu ert n 3Ull1e ni 1 
voor b n, ma r voor 3Ql11 elf~. Het 1 el w r, dat nu niet 
meer gewer t r4t voor de kapitalt ten, r btt i noa erger 
ent n mo teil z rken \' or èle Sovjet-Uni • pe bonzfn hebbelt 
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VOLKSDEMOGaAT IE 

In Hongarije ia voora l de R.K. Kerk altijd zeer ma 
tig geweest. Zij heeft een grote rol gespeeld, niet a lleen tu.a
sen de muren van de kerk, maar ook in alle culturele en sociale 
betrekkingen. Het Hongaarse volk ia voor ongeveer 70~ katholiek 
De meeste scholen, Ub.iveraiteiten, ziekenhuizen, enz. ,enz. zijn 
katholieke i nstellingen. De grootste Hongaarse Universiteit te 
Budapest, de Pazma ny Peter Universiteit ie een kat holieke 
stichting geweest. 

In de '~olkedemocratie" is het echter niet mogelijk ge
weest een zo mooi zegenrijk werk voort te zetten. De 11zwartè 
Reactie " ia veel te gevaarlijk voor de "Volksdemocratie", zo 
de strijd tegen de Kerk al na de bevrijding ia begonnen, echter 
la~zaam en systematisch, want haar macht was te groot om daar 
in eén keer met geweld tegen op te treden. In de eerste twee 
jaar werd zelfs met mooie beloften gewerkt, n.l. "het communis
me staat niet vijandig tegenover de Kerk; wij willen proberen 
met de Kerk samen te werken". De Hongaren hebben deze beloften 
met wantrouwen ontvangen en zeer terecht, want toen àe communi 
ten de macht volkomen in handen hadden, waren zij bun mooie be
loften vergeten en zijn zij met al hun wapens begonnen hun 
laatste tegenstander ttde Kerk" te liquideren. 

In 1945 hebben de communisten de kerk de eerste slag toe
gebracht, n.l. al baar grondbezit genationaliseerd, zodat de 
Kerk financieeleen gro!e klap kreeg. De communisten dachten 
door dit grote financiele verlies de scholen, universiteiten en 
ziekenhuizen te treffen, doch het Hongaarse volk kende zijn 
plicht en voor de communisten werd dit deel een mislukking. 

Nu begonnen de communieten een andere taktiek te gebruiken 
n.l. door de pers. De Kardinaal en alle overige priesters wer
den hevig belasterd, ale zijnde reactionairen, vrienden van de 
kapitalisten. De Kardinaal werd genoemd 11de moderne Caiphaa" 
en de "Hoge priester van het kapitaal". Hierdoor werd echter 
bereikt, àat de Hongaren nog meer van hun Kardinaal en hun 
priesters gingen houden. De Kerk kon de leugens niet publiek 
weerleggen, want de katholieke pers mocht niet meer verscnunen. 

De Kardinaal heeft echter overal gesproken en in iedere 
kerk werden de leugens weerlegd. De communisten zouden graag de 
Kardinaal uit de weg geruimd hebben, doch dit durfden zi3 niet 
aan en .het zou voor hun poli ide.k niet gunstig geweest zijn. 

In 1946 hadden de communisten een duivels plan in elkaar 
gezet om de Kardinaal zogenaamd door middel van het volk uit de 
weg te ruimen. Een 20-tal ophitsers, fanatieke communisten heb
ben in Dorog en Tokoà, twee dorpen gelegen aan àe weg Budapest 
Eszt ergom, -de weg waar de Kardinaal steeds moet passeren, wil 
hij naar zijn paleis gaan - de mensen opgehitst om de Kardinaal 
te stenigen. Zou dit lukken, dan konden de communisten bekend 
maken, dat het volk zelf de Kardinaal had gestenigd. De ophit
sers hadden inderdaad mensen bijelkaar gekregen en op zekere 
dag hadden zij zich langs de weg opgesteld, waar de Kardinaal 
moest passeren. 

Voordat de Kardinaal kwam, werden de mensen nog eens extra 
opgehitst. Toen de auto met de Kardinaal kwam, begon het volk 
met stenen te gooien, waarvan er een door de ruiten van de auto 
v~g en de chauffeur trof. De chauffeur wilde door meer gas te 
geven zo snel mogelijk doorrijden. De Kardinaal liet hem echter 
stoppen, stapte uit zijn wagen en ging naar .het volk, dat hij 
zo ongeveer als het volgende toesprak: 

"U .heeft mij gezocht, .hier ben ik, maar spaar mijn chauf
feur, want als er iets met hem gebeurt, laat hij vrouw en zes 
kinderen achter". Hierop gebeurde iets, dat äe communisten niet 
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hadden verwacht. Het volfé liet de stenen vallen en viel op de 
knieën voor de Kardinaal. De ophitsers waagden nog een poging 
om het volk aan te zetten, d~ Kardinaal t e ~tenigen, maar nu 
begrepen de mensen volkomen, àa:t ze verkeerd hadden gedaan en 
wilden de ophi teers aanvallen; deze nu sloegen op àe vlucht. De 
Kardinaal sprak de mensen toe, kalmeerde en zegende hen. Het 
volk was dóor de emotie zeer ontroerd en riep: "Leve de Kardi
naal"~ De gehele priesterlijke stand in Hongarije kent geen 
vrees of a~ en is bereid voor het geloof in de gevangenis te 
gaan of te sterven, En de honderden arrestaties van priesters 
geven nog ~"Jieeds meer moed om voor de Kerk te stri~den. 

Ik ben ooggetuige ·geweeat, dat de priester na een kerkél~~e 
plechtigheid, waarin hij het communisme aanviel, werd gearres-
te~rd, . 

In 1946 moest de Kardinaal naar Rome. De Hongaarse regering 
echter weigerde een pas te geven. De Amerikaanse Missie in Buàa
pest heeft toen de Kardinaal met een vliegtuig naar Rome ge
bracht. 

Een an<1ere ke r werd de Kardinaal weer een pas geweigerd, 
toen echter om naar het Euoharistisoh Congres te gaan in Canada, 
doch weer werd de Kardinaal door de Amerikaanse Missie geholpen 
en ie naar Canada gegaan, · 

Sinds 1947 bestaat in Hongarije geen Amerikaanse Missie 
meer en de Kardinaal heeft in 1948 niet de plechtigheden in Keu
len kunnen bijwonen. omdat hij geen pas kreeg. 

In 1946 begonnen de communisten hun strijd tegen de katho
lieke scholen. Dit is ook ayatematiaoh gebeurd. Aanvankelijk had 
het volk nog de moed hiertegen te demonstreren, doch er volgden 
veel arrestaties en de terreur werd steeds erger, zodat kort 
daarop niemand durfde ~e protesteren, Hierna begon weer een gro
te agitatie tegen de Kerkelijke aoholen in pers, parlement, fa
brieken en openbare vergaderingen. Zij bestond o.a. hierin, dat 
de onderwijzers en professoren de kinderen niet in de Volksàemo
oratiaohe ideologie haàd~n opgevoed en áat ze onder de lessen 
aanvallen deden op de Volkaàemooratie. Zo probeerden de co~·~~·~ 
ten de opinie van het volk te winnen. zeer dikwijls zijn onder
wijzers onder de les gearresteerd. 

In 1948 ia de aohoolltwestie in het parlement gekomen. De 
behandeling daar is echter theatérapel omwille van het Westen, 
want oppositie bestaat niet. Buiten liet parlement ging de agita
tie nog verder .. Er moest een bewijs gezocht worden, dat het 
volk de scholen wilde nationaliseren. Daarom werden door de pae 
gogische vakbond(Onderwijzersbond?) in alle distrioten vergade
ringen gehouden. Op deze vergaderingen waren alle peedagogen 
(onderwijzers?) verplicht te verschijnen. De voorzitter begon b~ 
de opening van de vergadering de aanwezigen ernatig te wijzen op 
hun plicht om voor de nationalisatie der scholen te stemmen. 
Allen, die ervoor waren moesten opstaan. Toen gebeurde het, dat 
95% weigerden op te staan en tegen de nationalisatie stemden. 
Toch berichtte de pers, dat de nationalisering van de scholen mei 
groot enthousiasme was begroet. Om dit schrifteliJk te bewijzen, 
hebben de communieten van alle vergaderingen de preeentie-lijst 
naar de regering gestuurd en deze liJaten moeaten zo als bewijs
atukken dienan. Toen de wet van de nationalisering van de schol 
uitkwam, werden in veel dorpen gedemonstreerd, doch spoedig wer
den die dorpen omsingeld en zeer veel pereonen werden gearres
teerd. De katholieke pers is op l April 1948 genationaliseerd. 

In Mei 1948 bestond nog wel een Jesuitenblad, doch dit werd 
steeds inbeslaggenomen en zodoende genoodzaakt te stoppen. 

Katholieke verenigingen, studentenbonden, padvinderaorgani-
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saties, enz., enz. bestaan niet meer. In de universiteiten wordt 
geen socialistische philosophie gegeven, alleen Marx, Engels, 
Lenin en Stalin. 

Na deze liquidatie is de Katholieke Actie ontbonden. Meer 
dan 80 geest~lijken en lekenleidera zijn in de zomer van 1948 
gearresteerd. De voor mi tter Mgr. Can.Mihalylovi ts kon nog ontko
men. Volgens de laatste berichten werden alle geestelijken, on
derwijzers en profesaoren gedwongen. in de genationali=eeróe scho
len weder onderrich~ te geven, maar dan in de marxistische ideo
lagie. De geestelijken hebben dat geweigerd met als gevolg zeer 
vele arrestatie•:.. · R·et gehele doel is uiteindelijk de liquidatie 
van de Kerk, ·aoch het is gebleken, dat de katholieke leiders niet 
koopbaar zi~n zoals de Orthodoxe Kerk in Rusland. Omdat de xatho 
lieke Kerk het sterkat staat, zi~n de ~ommu.rdsten begonnen met 
de liquidering van de Protestsnee Kerk en deze is practisch al 
geheel voltooid. Het Hoofd ven àe voormalige Hervormde Kerk 
Ravasz Laszlo heeft moeten vluchten. Door geweld is toen een 
nieuw . hoofd gekozen, .Bereozky genaamd. Deze heeft zijn kerk ver
raden en is naar · de communiste-u overgegaan. Bij de Evangelisten
kerk ging dit niet zo mooi. ~arin werd toen plotseling een 
groot oomplot ontdekt; zo konden ze weer arresteren. De leider 
0 das en vele anderen hebben straffen gekregen van 2 tot 10 Jaar 
dwangarbeid. En nu ia alleen de Katholieke Kerk voor de 
ien nog het laatste bolwerk .• De Katholieke Kerk kan echter al
leen nog maar tussen de kerkmuren haar geloof belijden. 

· Toen de aoho.len ontnomen ziJn, heeft de .Kardinaal Mindszen
tlzy een scherp proteat in alle kerken laten lezen, waarin o.a. 
stond, dat sinds 1000 jaar weer voor het eerst de jeugd door 
niet~katholieke leraren wordt onderricht. Dit onderricht zal 
niet neutraal zijn• maar integendeel vol met marxistisch-leni 
tieche ideologie. . . . 

De communisten zullen hun program met geweld äoorvoeren.Nu 
wordt met alle macht tegen de Kardinaal opgehitst. In de proces
sen, äie iedere dag voor· het "Volksgerecht'' gevoerd worden,word"t 
de Kardinaal beschuldigd de onzichtbare leider te zijn van de 
samenzweringen en verder ala ophitser, saboteur, spionohef', 
fascist en boofü-~ea~tionair ~itgesoholden. De Minister-Preside 
Dinnyes heeft onlangs een rede gehouden, waarin hij o.a. het 
volgende heeft gezegd: flDe kring van Midszenthy is het centrum 
van de reactionairen. De Hongaarse Volksdemooratie is zeer ge
duldig, maar dit geduld is geen teken van zwakheid, integendeel, 
wij zullen zelf bepalen tegen wie en hoe lang ons geduld zal 
duren. Als wij zien, di,it ons geduld schadelijk ia voor àe Volks
democratie, dan zullen we de moed hebben om met een ieder af te 
rekenen, al ie deze ook de drager van de grootste waardigheid. 
De Katholieken moeten inzien, dat het werk van de Kardinaal veel 
gevaarlijker is voor äe Katholieken dan voor de Volksdemocratie• 

Op een andere plaats sprak Dinnyea het volgende: "De reac
tionnaire Hoklgaarse groep wil Qoor valsegeruchten over een ko
mende derde wereldoorlog een paniek onder het volk veroorzaken. 
De grootste steun van de~e groep is de Kerk, want wij weten.àat 
het hoofd van de Kerk ziJn politiek op het uitbreken van een oo 
log heeft gebouwd zonder er op te letten, dat hierdoor het 
Christendom bespot wordt, want de fundamenten van het Christen
dom ~ijn tooh Naastenliefde en Vrede". Aldus deze pharizeeër. 

JEUGD-ORGANISATIE EN OPVOEDING. 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst; dit wieten de nazi' 
maar ook de communieten willen de jeugà in hun ideologie opvoe
den. Daarom zijn alle jeugdorganisaties ontbonden en uit handen 
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van anti-communisten genomen, De onrijpe jeugd is met alle mooie 
'beloften te beinvloeden, zodat de communisten vrij vlug veel aan
hang kregen, vooral in de arbeiqerswijken. De nieuwe jeugdorgani
satie beeft een mooi klinkende naam gekregen, n.l. M.D.I.Sz. = 
Rongasree Democratische Jeugd Bond. In deze bond zi jn jongens en 
meisjes tezamen gebracht. Deze nieuwe bond hield àagel13ks bij
eenkomsten, waarop muziek, zang en dans de aantrekkingskracht 
vormden. 

In Buàapest waren ontzettend veel zalen voor dit doel in 
geb~uik genomen en men kon dan tot middernacht in deze haarden 
van ontucht zijn hartstochten zonder enige vrees uitleven. De 
gevolgen waren vreselijk; jonge meisjes van 15 jaar werden daar
van het sla.chtoffer! want de vrije lietde werd daar openlijk ge
propagandeerd. Er z ~n bibliotheken Vol boeken van zedeloze 
schrijvers en verder boeken van Marx, Lel!lin, Engels en stalin. 

Ook boeken van Hongaarse partijbonzen staan ter beschikking. 
Deze jeu.gdorganiaa·tie werd op alle scholen opgedrongen; practisch 
niemand durfde hiertegen optreden. Vooral werd de propaganda ge
voerd in de Staatesehole~. Daar hebben àe comm~nisten gezorgd 
een onderwijzer aan te stellen, die een functie in de bond heeft • . 

Door de Minister van Onderwijs is gestimuleerd, dat in iede
re klas een vertrouwenspersoon is aangewezen, in dit geval een 
leerling. Zijn plicht was de onderwijzers te controleren. Dezelf
de ~ongen ha-d ook invloed bij de elassificatie van de leerlingen. 
In iedere klas moe~t een aohoolborà speciaal gebruikt worden 
voor mededelingen betreffende de nieuwe jeugdorganisa~ie. Deze 
zogenaal!lde klasvertrouwden hebben veel onheil gesticht, wanit de 
ene na de andere onderwijzer werd gearresteerd onder beschuldi
ging, dat hi~ de jeugd anti-democratisch had opgevoed. Ditzelfde 
deed zich ook voor de universiteiten, zodat ook veel professoren 
op deze manier in een kamp terecht kwamen. 

Men kan zich indenken, wat voor gevolgen het heeft gehad, 
dat .het onàerwijzenèl personeel aan de willekeur van zijn leerlin
gen is overgeleverd. En om de jeugd helemaal te bederven, heeft 
een communistische "nclerwijzerea een boek geschreven voor de 
jeugd, handelende over het sexuele leven. Dit boek is door een 
besluit van het Ministerie van Onderwijs als verplicht studie
materiaal op alle scholen ingevoerd. _ 

!oen de communisten zagen, dat op de scholen, waar geeste
lijken les gaven, grGte tegenstand was, hebben ze de werkende 
jeugd in grote optochten op straat geelwongen om te demonstreren 
tegen de geestelijke onderwijzers. Deze jeugd, die niet tot de 
studerende behoorde, moest op straat spreekkoren vormen en daar
in kwam tot uiting, dat ze niet door geestelijken geleid en op
gevoed wenste te worden. Na zo'n demonstratie stond öan in àé 
courant, dat de leerlingen het bewijs hadden geleverd niet ver
der onder invloed van de zwarte reactie te willen staan."Waarom 
zouden wij communieten nu de jeugd niet helpen en uit de handen 
halen van onze vi~anden". De jeugd wordt zeer anti-kerkelijk op
gevoed. 

In 1948 werd er in het openbaar tegen de Kerk gedemonstreerd 
Kleine kinderen van de lagere school, zelfs van de kleuterschool, 
hebben op straat apreekkoren gevormd met de volgende leuzen: 
"Wij geloven niet in God" en "God bestaat niet", enz., enz. De 
oudere moèten dit met groot leed aanzien. zouden zij weigeren 
hun kind aan een dergelijkedemonstratie te laten deelnemen, clan 
kan de vader minstens rekenen zijn werk te verliezen; tevens 
heeft hij nog kans gearresteerd te worden. 

De schooljeugd wordt ook als lid van de communistische par
tij opgenomen; deze jeugd is op eohool het grootste gevaar voor 
de onderwij zere. 
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De jeugdise communisten komen op school met het speldje, 
waarin verwerkt hamer en sikkel, op hun jas en dit moet toegela
ten woréien. Door de arrestatie van bij.na alle professoren van de 
beroemde universiteit in Budapest, ia deze instelling geheel lam 
gelegd. De diploma's, die na 1945 nog zijn uitg~geven, worden 
door de westelijke landen niet erkend. De vragenlijst, die nu 
ingevuld moet worden om op een universiteit tekomen, bevat o.m. 
de volgende · vragen:Sinds wanneer en van welke partij is U lid? 
Is dit niet het geval, waarom niet? Is het goed, dat een univer
siteits-student een rol speelt in de politiek? We lke courant 
leest U? Zijn de prlilstera rèaotionnair? Wat is Uw mening over de 
politiek van Kardinaal Mindzenthy? Heeft U er mede ingestemd,dat 
de scholen genationaliseerd zijn? Kent U de namen van de buiten
landse communistische partij-secretarissen? Verder wordt veel 
vraagd over Mar:x, Lenin en stalin. 

Uit het bovenstaande bestaat het toelatingsexamen voor de 
universiteit. Er blijkt uit, dat iemand, die principieel katho
liek is, niet ~eer kan st1:1deren op een universitei-.. De moraal 
va~ de studerenden zakt met de dag. Er zijn nog nooit zoveel jo 
ge zwervers geweest ~la in deze tijd. Vaak leest men in de pers, 
dat dergelijke personen een roversbende hebben gevormd en zelfs 
voor moord niet terug schrikken. · 

J)e ouders staan machteloos, want het uebeurd vaak, dat bet 
jonge kind zijn partijplicht meer naleeft dan de plicht tegeno
ver ouders en God. liet komt voor, dat een strenge vader of moe
der slachtoffer wordt door toedoen van hun eigen kind. De gees 
lijken doen boven-menselijk werk om de jeugd nog zoveel mogelijk· 
te redden, maar dikwijls moeten ze dit met hun vrijheid betalen. 

Het is versohrikkeli~k te zien, hoe de jeugd van een volk 
wordt vernietigd. Doch dat alles is de door'Vt1ering van de wil va 
het Kremlin, want de communieten moeten een zielloze materia 
hebben, een niet-denkende menssenmassa, die voor hun doelstelli 
gen gebruikt kan worden. 

PER~ EN MENINGSVRIJHEID~ 

De pers ia een zeer grote macht, iedereen weet dit, ook 
de communisten. Daarom hebben zij in 1945 al direct de pers door 
censuur gecontroleerd. In 1945 tijdens de eerste ooalitie-rege-
rfiig zl~n de redacties en àrukkerijen. verdeeld over de vier par
tijen. Pe communisten hadden echter niet het leeuwenaandeel gekre 
gen; ze hadden toen ook maar lO% van de bevolking. De boerenpar~ 
tij b.v., die in 1945 na de eerete verkiezing ongeveer 65~ van 
àe stemmen had, bezat in 1945 twee couranten, een dag- en een 
weekblad. Toen bestond nog geen oppositie. 

De oppositie is begonnen met de eerste zuivering en heeft 
geduurd tot het einde 1947. wat heden als oppositie wordt aange
duid, hee.ft geen betekenis en is er meer om het westen te mislei
den. De andere partijen kregen geen kan~ om meer couranten te 
doen verschijnen. Er was zogenaamd geen papier. Alleen de commu
nisten kregen papier ,..geliD eg yoor hun bladen en om propaganda te 
voeren. De perscontrole is in handen van het Ministerie van Bin
nenlandse Zaken, De Minister daarvan is een van ouds bekende 
communist, zodat de contrÖle natuurlijk ~n goede h~nden was.Ook 
de vier coalitie-partijen stonden onder deze controle. 

In het begin, zo ongeveer tot het einde van 1945, toen de 
politieke omstandigheden met Rusland en Amerika nog niet zo vij
andelijk waren, mochten de couranten ook over de buitenlandse 
situaties volgens de westelijke dagbladen schrijven, dooh.vanaf 
1946 was de enigete bron van inlichtingen de Prawda. 
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ln 1946 is gedurende 14 dagen een blad versohenen van de 
Vrijheidspartij onder verantwoording van Mr.Sulyok Dezsö .Toen 

werd het verboden, omdat dit blad werkelijk een oppêsi tie-blad 
was en niet de inlichtingen van de Prawda steunde• maar ons 
volk over de westelijke politiek op de hoogte hield. Ook ten a 
zien van de binnenlandse aangelegenheden voerde het blad scherpe 
oritiek~ Dit konden de communieten niet verdragen temeer nog 
daar ze zagen, dat het publiek dit blad .zelfs tegen zwarte prij
zen kocht, omdat de papiertoewijzing maar klein was en iedereen 
het blad wilde lezen. 

De com~unisten konden natu~lijk niet toestaan, dat deze 
"fascist" Sulyok (een der grootste tegenstanders onder het Nazi
regiem) de UVolksdemocratie" àag na dag beledigde. Er moest dus 
iets gevonden worden 0.111 dit blad te verbieden.Men had een plan. 

Er werd een vergadering van het drukperspersoneel bijeenge
roepen en daar werd onder dreiging van verlies van arbeid en 
internering medegedeeld, dat men geen medewerking mocht verlenen 
tot het drukken van de oourant van Mr.Sulyok. In de communisti
sche pers versoheen hierna een artikel, dat het personeel van 
de couranten weigerde het faacistisoh blad van Sulyok te à 
De courant van de tweecle oppositiepartij van Mr.Pfeifer Zoltan 
ouderging hetzelf'de noodlot, Een en ander is voor oe communieten 
eenvoudig te bereiken, omdat alle vakbonäen in .hun h~en zijn 
met daaraQhter de geweld-methode. 

In de oommunistisohe bladen leest men altijd "de Prawda" 
$Chri3ft ....... , de Russische inlichtingendienst deelt mede.~ ••• 
~nz,, enz •• Vanuit het westen wordt alleen geschreven wat in de 
communistische of daarmee sympathiserende bladen staat o.a. 
in de bladen van Italië (Togliatti) 1 Frankrijk (Thorez) Daily
Worker (oemmunistisch blad in Engeland),. de Waarheid {Neder
land), enz., enz,. De binnenlandse politiek ia speciaal gerieht 
tegen Kardinaal Mindszenty en de "zwarte reactie", 

In de tegenwoordige pers staat dag na dag: "Wij hebben ge
vochten voor àe vrije pers en wij zijn niet meer zoals in het 
weeten in de macht van de kapitalisten en van de "zwarte reaotie~ 
Bij ons heeft ieder het recht om in vrijheid te echrijven,maar 
wij dulden niet, dat onze persvrijheid door fascieten en ·aatell~ 
ten van hetwesten wordt beinvloed. . 

Met de meningavrijheid is het precies hetzelfde gesteld; 
· slechte ia het nog niet zover, dat de communisten gedachten kun

nen lezen. Maar het is natuurlijk zeer gevaarli~k zi~n gedachte~ 
in de vorm van een mening uit te epreken, tenminste als deze niet 
overeenkomen met de gedachtengang van de oo.mmuniaten. De al'lgat 
en àe dwang in werkplaatsen en op kantoor is zeer groot. 'Ove~al 
vreest men niet zozeer zijn ohef, maar de vertroaweneman van de 
partij; deze ie de man, die de meneen uithoort en bij de geheime 
politie aanbrengt. Van deze man hangt hun brood af n in zi~n 
hand ligt de toekomst van een ganse familie. In zo•n land kan 
men niet van meningavrijheid spreken. 

Hier volgt e~n klein beeld van de meningavrijheid in ·Hon.ga
rije, zoals ik deze naar mijn mening heb waargenomen .. In de len
te van 1947 bevond ik mij in een tram te Budapest. In deze tram 
spraken twee vrouwen over de dure prijzen en gaven als hun me
ning te kennen, dat het wel niet lang meer zou duren. Onmiddellijk 
hierop werd de tram gebeld om te stoppen; een beambte van de ge
heime politie in burger, die tussen de personen op de tram stond, 
arresteerde beide vrouwen en gaf ze over aan de politie. Een van 
de vrouwen vroeg, waarom ze gearresteerd werden en dat ze niet 
over politiek gesproken hadden, dooh alleen over de hoge prijzen, 
dooh dit hielp niets. Ongeveer twee weken later stond in de óou-
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rant , dat twee vrouwen door het "Volkegereoht" waren veroor
deeld tot respectievelijk 6 iJlaanden en 8 maanden gevangenisstraf, 
omdat ze in het openbaar op een eleotriache tram de "Volkademoora 
tie" hadden beoritiseerd.(Dit ia daa de meningsvriJheid). 

Een ander voorbeeld van meningavrijheid is, dat b.v. gedele
geerden van het parlement, die in een zitt.ing toch straffeloos 
kunnen spreken- toch gearresteerd worden, waardoor dus de me~,~~~
vrijheid nog scherper wordt beknGt. Ook deze personen durven in 
een zitting niet hun mening te ~eggen, beducht als ze zijn voor 
arrestatie. Als in ons land ;eén journalist komt van vreemde na
tionaliteit om voor zijn courant informaties in te winnen en hij 
ia geen communist, dan wordt hij als bij de grens zoge~amd offi
oiee~ ontvangen en door de bo.nze'n in een of andere fabriek ge
bracht. Daar kan hi~ dan in tegenwoordigheid van Hongaarse"oolle
ga's" vragen stellen aan enkele personen, die voorbereid zijn 
om de vragen te beantwoorden. Deze mensen zullen dan spreken in 
de gèeet zoals hun ie voorgehouden. 

Op een dorp ia het gebeu.rd, dat een oude boer zi~n les had 
vergeten en op de vraag: ttHoe hij de volksdemooratie vindt?" het 
navolgende gezegd haèh · "Het is voor een arm mens hetzelfde • of 
hij in een volksdemocratie of in een ander regiem leeft". Toen 
de journalist weg was, werd deze arme man gearresteerd, omdat hi~ 
ziJn menins haà gezegd. 

De bo~en echter weten. hoe zij vreemde journalisten moeten 
ontvangen en hoe zij gegevene moeten doen verstrekken. Een vreem
de journalist ie steeds onder leiding en hij wordt steeds in za
ken en andere gelegenheden gebracht, waar de schijn prachtig ia 
en liefst nog waar bonzen verblijven, b.v. in zaken waar nog ge
dekte tafels te zien zijn met kristal en zilver en waar de kurken 
nog van de champagneflessen vliegen. Ook de stadswijken worden 
op deze wijze bezocht. Het ia voor hem niet geoorloofd alleen 
ergens een kijkje te nemen, Dit ie allemaal vanwege de pers- en 
meningsvrijheià1 Zou een journalist h~t wagen om alleen op infor
matie uit te gaan, dan nog zou niemand hem iets durven zeggen. 

Ook krijgsgevangenen, die uit Rusland komen, wordt bijge
bracht; wat ze wèl en nièt mogen vertellen. Zou iemand dit dur
ven, dan kan hij er op rekenen, weer terug te gaan. 

Toen een vriend van mij thuis kwam uit Rusland, waar hij als 
krijgsgevangene toefde, was ik zeer benieuwd iets over het "Para
dijs tl te horen en dan nog pas' na <lat ik bad beloofd er nimmer 
over te spreken. Hij vertelde, dat toen ziJ bij de grens aankwa
men, zij allen een groot stuk papier moesten tekenen. Zij wieten 
eohter niet waarom. Later, toen zij in Budapest aankwamen, bleek, 
dat zij bij de aankomst aan de grens een danktelegram hadden ge
zonden naar Stalin en Rakoei (Minister-President), die hun terug
keer hadden bemiddeld en goeàgevonden.Geen enkele eohter van de 
krijgsgevangenen wist, waarom hij zijn handtekening had geplaatst. 
Op deze manier hadden de communieten een bewijs voor het velkt 
dat de krijsgevangenen zelf dit telegram hadden verzonden. 

De Hongaarse radio is ook genationaliseerd en is in handen 
van communisten. De hele dag niet and.ers dan propaganda. Ze pra
ten erg mooi over de grote resultaten van het driejarenplan,maar . 
jammer genoeg voelt het Volk er niets van, Wanneer de communisten 
vergaderen, wat zeer dikwijls gebeurt, dan wordt dit door de ra
dio voor het gehele land bekend gemaakt. Bij zo'n vergadering, 
welke ook weer uitgezonden wordt, etaan in de omgeving van de mi
crofoon naar schatting 200 fanatieke communisten, die op bevel 
applaudiseren. Dit wordt gedaan, opdat zij,àie aan de microfoon 
(radio)luiateren , de indruk krijgen, dat het volk t~ch wel te
vreden moet zijn. 

Naast de geheime politie, ie de pers en de radio het sterkste 
wapen voor de communieten om het volk volgens hun goddeloze, 
Dalistiache stalinistische theorie op te voeden. 
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Hiermede heb ik de eer U een fotocope aan te bieden 
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heeft t . a. v. de berichtgever en tot het maken van welke opmerkingen 
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Hierbij heb ik de eer t1 h t navolgende t be
richten. Door mijn dienst i contact verkregen met en on
gaar, die vanaf het begin der communistische ov rheersing in 
1945 tot Mei 1948 te Boedapest h ft g woond en ber 1d is 
alle mogelijk gegevens ov r g noemd tijdvak t verstrekken 
n tevens nog die gegev ns~ w lk van belang zijn na zijn 

vlucht in Mei 1948 tot op h den. 
» do d persoon stamt uit een z er go~d Hongaars fa

milie en is. gezien zijn relaties en ontwikkeling naar ijn 
mening mog lijk, in staat belangrijke inlichting n te ver
strekken. Verder kan hij,indien nodig, momenteel nog contact 
ond rhouden met p.eraon n 1n Hongarije, die ze r goed onder
gronds werken en goed geori nteerd zijn, terwijl eventueel 
een en and r kan geschieden do r een oontaot in \ en n, w lke 
persoon op normale wijze in de Russische z5ne van Oostenrijk
Hongarije kan komen. Eeratbedo ld persoon is in het bezit 
van papieren van de Amerikaanse- en Fr&lse Vei~igheidadien t 
waaruit ziJn pólitieke betrouwbaarheid blijkt . Tevens i 
uit een onder~oek, door mijn dienEJt in elgiij ingesteld, e n 
n ander eveneens vast komen te staan. 

Mom n~eel worden al zijn inlichtingen door hem op 
schrift gesteld en in samenwerking met mijn dienst uitge
werkt. Zen zeer klein g deel te volgt hierond r en geeft een 
b knopt overzicht van hetgeen 1n Hongarij~ en ook daarbuiten 
door h ia waargenomen. 

Aangezien in het verd r v rvolg feit n en namen van 
personen zUll n worden ve~verkt,moet de aam van de inlich
tingenbron geheim blijv n, zulks in verband mot zijn familie 
in Hongarij~, die hij nie aan gevaar van arrest tie n 
v tu el uitmoorden kan blootstellen. 

Zo poédig mogelijk zal U bericht worden gezonden op 
\Yelke wijze de verdere gegevens zUllen volgen, aangez.ien 
door d · inlichtingenbron de berichten in aparte hoofd tUk
ken zijn gesplitst • 

... \ Gobbf Ed , ongeveer 50 ~aar oud, wonende in Bo d pest VI 
t!sz Ferent ter 2 I 1 heeft in pril 1948 verklaard door 

erikaana Missie in Boedapest d vol cht te hebben b ko
men om een zogenaamd 'Internationale J?oliti 11 ondergronds 
in Boedape t t organiseren, bestaan e uit voor 100~ 
bare Hongaren. 

Dez organisatie zou 1n werking moeten treden als er 
oorlog ko t en de macht in han4en mo tan ne en tot steun van 
de Geallieerden. Volgens dezelfde bron ia dez organisati 
practisch klaar; nog enkele v rtrouwensplaatsen zijn onb z t, 
alwaar berioh~gever d es voor aangezocht ia. 

Genoemde Gobby ~de heeft volgen zijn 1 en verklaring 
erikaanse contacten, an welke hij iedere week opdrachten 

ontvangt . Verder hee:t"t hij aan b doeld inlichtingenbron p
pi r n getoond, •aruit blijkt, dat Gobby 100~ betro baar 

J\ 1 als commun1 t, getek nd door Páter Gá or 1 hoofd van d 
Hongaarse olitieke olitié. 
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De inlichtingenbron heeft aan Gobby de verteld, dat 
hij g noodzaakt was het land te verlaten, wa rop door ~obby 
:ide werd gevraagd steeds acbrU'telijk contact te onderhouden 
en bij het doen van mededeling n over postzegels te schrij
ven, aangezien hij, Gobby, als postzegelver.zamelt..a r bekend 
staat. Als de tiJd van actie daar is, zal de inlichtingenbron 
door Gobby worden opgero pen om naar Hongarije te komen. 

Volgene berichtgever zal het dringend nodig zijn om via 
de Amerikaanse l.fissie in Boedapest genoemde Gobby "':" e te c on
troleren, aangezien het verdaaht,is, d't d ze in het b zit. 
is van papieren, get kend door P.eter Gabor, tenzij de A.merl.
kanen een en ander weten. Gobby Ede wordt door berichtgever 
als een vraagteken beschouwd, aangezien Gobby een dochter 
heeft, Hilda genaamd, die als actrice verbonden is aan het 
Hongaarse Nationaal Theater te Boedapest en een fanatiek com
~iste is, die al voor de oorlog als zodanig bakend tond. 
De dochter is ohter niet meer in de ouderlijke woning en men 
b weert, dat zij daar door de vader i uitgewezen. 

W kt deze persoon (Gobby Ede) nu met medeweten van de 
Amerikan n, dan is alles in orde. Is dit echter niet het ge
val, d n is hij een spion voor de communisten en speelt met 
de leven van vele personen -aangezien Gob y he ft verteld, 
dat zijn organisatie momentee~ zeer sterk is- en is hij t -
vens nog een groot gevaar voor de Amerikaans inlichtingen
dienst. 

Verzocht wordt het bovenstaande te doen onderzoeken, 
aangezien de inliohtingonbron in de gelegenh id is verder c 
tact met nobby Zde te onderhouden, doch dan alle n als alles 
100~ safe is. Door berichtgever wordt dan ook verzocht om 
deze aangelegenh id zeer omzialltig te onderzoeken, a.ang zien 
Gobby Ede zou kUnnen b grijpen, waar deze inlichtingen van
daan komen, hetgeen zeer gevaarlijk zou kunnen worden voor de 
familie van d inliohtingenbron, in Boedap st . 

Verder werd medegedeeld, dat in ~est-Hongarije 1n de 
provincie Sopron een ondergrondse bestaat, die in het bezit 
ia· van een grote hoeveelheid springstoffen en die ber id is 
bij een evGntuele oorlog medewerking te verlenen. aan de 
Geallieerden en wel zodanig, dat binnen 24 uur brug~en, 
spoo~vegen en grote verkeerswegen onbruikbaar z13n (naam van 
de leider en adres bekend) . 

Deze organisatie is in handen va.n een ingenieur, wonende 
in de provincie Sopron in het dorp Ra'baccanak, di momante l 
werkt als barenknecht . Deze organisatie, aJ.dus beriahtg ver, 
is alleen dàn bereid te werken als daadwerkelijk wordt inge
grepen en niet voor eventu el een stunt uit te hal n-b. v. om 
aan de buitenw eld "te laten zien, dat in Hongarije en st 
ondergrondse bestaat-, betgeen alle n maar kan leid n tot h t 
uitmoord n door de communisten van ve~e mens n. 

richtgever is dan ook bereid-rn-ui erste noodzaak d 
naam van de leider der ondergrondse te noemen. Ook Wil hij 
zonodig schriftelijk contact onderhouden, aangezi n hij vó6r 
zijn vlucht aldaar een bepaalde afspraak h ~t g maakt . 

Door berichtgever ordt verdar gemeld, dat hiJ op zijn 
vlucht, in Oostenrijk, een vriend van hem trof u1t Bo dap t. 

en g wezen kapitein van het llongaars 1 g r, di vanat 1945 
tot ongeveer begin 1948 in Hongarije heeft gew rkt in de con
tra-spionnage n nu had moeten uitwijken naar het buitenland. 
Deze laatste h eft verzocht zijn naam geheim t houden, daar 
anders de mo eli3khe1d niet is uitgesloten, dat hij door de 
N. X. V. D. plotseling gearr steerd zou worden en tevens zijn 
vrouw en twee kinderen, die momente l nog in Hongarij ver-



i 

• 

- 3-

blijven. Berichtgever is ber id contact met hem te onderhou
d n, aangezien deze persoon over zeer veel gegevens be
schikt en niet bereid is deze in Oost nrijk aan de 
ae Inlichtingendienst over te geven, aangezien aldaar als 
hoofd van bedoelde dienst een Jood zou ptraden en mede om
dat in Hongarije 80i van de sleutelp~sities door communisten 
van Joodse orgine bezet zijn. Hem (k ~itein v het Hongaar
se leger) zijn aldaar {de plaat , waar hij mom nteel ver
blijft, Weisz .nbach am Attersee van d \merikaanse zSn) ge-
gev b k nd, naar aanl id1ng aarvan hij geen vertrouwen 
kan achenken in de reed eerder bedoeld chef van de Ameri
kaans Inlichtingendienst. 

~ot slot werd gemald, dat in Duit land in de Franse zSn 
n.l. in Freiburg, doür berichtgever 1n een 1\.Ul:f.g;rantenla.ger 
het volgende gezien en ondervond n i • 

Het doel van het bovengenoemde igrant nlager is de 
emigranten naar Fr-~1jk te helpan door middel van een ar
beiilsoontract. Het lager wordt genoemd"Bureau de 'l'ravail''• 
Dit bureau is volg ns bekomen inlichtingen geheel 1n handen 
van de communistische vakbond en daarom worden alleen arb i
ders, di communistisch zijn, naar .rankrijk gestuurd en 
ook gewone arbeiders, in gean eeval echter intellectuel n. 

In bedoeld lager was berichtgever aanwezig om als ar
beider naal" Frankrijk gestuurd te wordon, doch na ondervra
ging werd hem medegedeeld, dat hij Yolgens de commissi al
daar geen arbeid r was, dooh en intellectueel (?}, zodat hij 
geen arbeid contract kon bekomen. 

aast hem tond een persoon, eveneens Hongaar. die b~ 
contröle ~an zijn p pi ren e n lidmaatschapskaart van d 
oommw11stische partij had. Deze kaart werd aan de overige 
oommissieleden getoond en zonder een ver era vra g, kreeg 
bedoeld .persoon aan arbeid contract voor •rankrijk. 

Volgens meerder vluchtingen in dat bureau geb urden 
dergelijke dingen herhaaldelijk. Doch als men maar half ver 
moaden heett, dat men met ~lti-oommunisten te doen heeft. 
krijgt men geen arbeidsoontraot . Berichtgever constateerde, 
dat v.rijwal alle intellectuelen ('?) • die in het lager waren, 
ni t voor emigratie in aanmerking w~en gekomen. Daarna 
h eft hij begr pen n uit info~ti s van Vluehtingen ver
nomen, dat de Eureauxde Travail in dit emigrantenlager wor 
gevormd door oo unisten, die de anae Vakbond als vert 
woord1g ra aanwijst om te beoord lent welke mensen in Frank
rijk ogen komen werk n . 
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