
NAPKELET 

A VÖRÖS EMIGRÁCIÓ. 

2. Fehér terror. 

A M I D Ő N Moszkva 1920-ban megindította seregeit Európa felé, 
t isztában volt azzal, hogy imperialista orosz terveinek lep-
lezetlen elárulása a had já ra t kerékkötője lehet. Gondosan 

e l takar ta tehá t azokat a világforradalom vörös leplével. Offenziváját 
Lengyelország és Középeurópa ellen a burzsoá államok megdöntésének 
és a proletáriátus felszabadításának jelszavaival kezdette meg. Ezek a 
jelszavak voltak hivatva elvakítani az európai államok munkásságát 
és őt a proletáriátus érdekeinek leplébe burkolt orosz hatalmi törek-
vések iránt jóindulatúvá tenni. 

Ugyanezt a munkásságot más, közvetett úton is igyekeztek törek-
véseiknek megnyerni. Ez a másik út az Oroszország iránti szimpátia 
felkeltése mellett az ellenszenv és gyűlölet ébresztése volt az antibol-
seviki államok iránt . Hogy mennyire tervszerű, az egész kontinenst, 
átölelő munkával állunk szemben, azt az a tény mu ta t j a legjobban, 
hogy ily értelemben ellenszenvessé csak két államot igyekeztek tenni, 
Lengyelországot, a legközelebbi antibolseviki államot és Magyarorszá-
got, amely bolseviki zsarnokainak elkergetése miat t vonta magára 
Moszkva különös gyűlöletét. Jellemző, hogy ugyanekkor az ugyancsak 
polgári, «burzsoá» összetételű Ausztria vagy az imperialista Csehország 
ellen nem indí to t tak ilyen propagandát . Úgylátszik, ezt a két államot 
már eleve szövetségesüknek tekintet ték. 

A Magyarország elleni propagandában Oroszországnak és t i tkos 
szövetségeseinek példátlan eredményt sikerült elérniök. Tervszerű, 
átgondolt sajtóharccal, a rágalmak özönével előbb rossz hírbe keverték 
Magyarországot, majd az európai munkásság egy részét olyan állás-
foglalásra kényszerítették, amely nemcsak a magyar állam szuvereni-
tásá t sértette, hanem azt létében is megtámadta . 

Nem egyedül a kommunisták sikere volt, hogy az események 
idáig fa jul tak, hogy a nyugateurópai munkásság ilyen kedvezőtlen képet 
nyert Magyarországról. A kommunisták céljukat soha el nem érhették 
volna a többi szocialista és polgári emigráns támogatása nélkül. Lehet, 
hogy ezek közül nem mindegyik óhaj to t ta vissza a proletárdiktatúrát , 
de viszont tény, írásaikkal önmaguk által igazolt tény, hogy működésük 
minden mozzanata közrejátszott, hogy ez a diktatúra ismét visszatér-
jen ; írásaiknak minden sora arra irányult , hogy a vörös áradat legerő-
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sebb gát ja , a bolsevikiellenes magyar polgári kormányzat minél előbb 
megsemmisüljön. 

A polgári és szocialista menekülteket, t ehá t az emigrációnak nem 
kimondottan bolseviki részét sajátos okok ösztönözték, hogy a kommu-
nistákkal együt tműködjenek. A legfőbb ok alaptermészetük változat-
lansága ; bukásuk után éppen olyanok maradtak, mint voltak uralmuk 
idején, amidőn kizárólagosan csak saját önző érdekeik vezették őket. 
A nagy összeomlás nem vál tot ta ki bennük a Shakespeare-tragédiák 
megrendítő, lélektisztító hatását . Gyengébb jelleműek, semhogy be mer-
nék vallani maguknak tévedéseiket és akara tuk is erőtlenebb, semhogy 
gyászos szereplésük következményeit belátva, vissza tudnának vonulni 
a bűnbánó vezeklésbe. Amit minden, hazája érdekeit szem előtt ta r tó , 
nemzetével együttérző ember megtett volna, arra ők képtelenek. Nekik 
nem volt soha egyetlen, a lélek mélyéből fakadó közös vágyuk nemze-
tükkel, még kevésbbé érezhetik tehát a felelősséget. Igy vakok és süketek 
maradnak saját tévedéseikkel, hibáikkal szemben és nincs erejük a le-
mondásra. 

Hosszabb-rövidebb idő mulva azt is be kell látniok, hogy az új 
vadászterület korántsem nyuj t oly korlátlan érvényesülési lehetősége-
ket, mint az elhagyott . Nincs más hátra , mégis vissza kell fordulni az 
elrúgott Magyarország felé és ott kell újból megszerezni a hatalmat , a 
vezetést, bármi áron is. A visszatérésnek azonban ú t j ában áll az otthoni 
polgári kormányzat . Arra, hogy ezt a kormányt a magyar közvélemény 
megnyerésével buktassák meg, nem is gondolhatnak. Hitelüket ugyanis 
otthon, azon nép körében, amely hónapokig szenvedte ballépéseik súlyát, 
s amelynek unokái még évtizedek mulva is érezni fogják azt, teljesen 
elveszítették. Et tő l megértést soha többé nem remélhetnek, csak a leg-
nagyobb ellenállást várha t ják . 

Maradt még egy menedékük : a külföldi államok közvéleménye, 
amely — szerencséjükre — rosszul vagy alig van informálva otthoni 
szereplésükről, s amelyet ennélfogva könnyű félrevezetni. Mégis, nem 
kísérlik meg önigazolásukat, nem írnak magukról tisztázó védiratokat — 
egyrészt mert nehéz is volna a szerecsent fehérre mosdatni, másrészt 
mert sa já t védekezésük szükségképen baráta ik és fegyvertársaik elíté-
lése lenne. Más módszerhez folyamodnak. Nem bán t j ák egyelőre egy-
mást, radikálisok, szocialisták, független szocialisták megértik egymást 
Achilles sarkaikba nem döfik lándzsáikat, legfeljebb — a látszat ked-
véért — haj lékony tollaikat lövöldözik ki. 

Ehelyett együttes erővel fordulnak a visszatérésük elé gátat építő 
otthoni kormányzat ellen. Érzik, hogy ezt kell befeketíteniök, mert 
hiszen ekkor nem lehet róluk, a Catokról szó ; ha Nyugat ellenszenve 
a fehér Magyarország ellen fordul, az övék, ár ta t lan üldözötteké lehet 
annak rokonszenve. 

Igy lesznek a vádlottakból bírák. 
A saj tóharcnak ebben a részében ju t igazi szerephez és érvénye-
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süléshez az emigránsoknak egy t ág lelkiismeretű, könnyű életfelfogású 
csoportja, a riporter és ujságíró-had. A kommunista ujságokban a dik-
t a tú ra alat t naponta halált kiál tot tak a burzsoáziára, vérszomjas dühvel 
í r ták cikkeiket s mivel erre a dikta tura bukása után többé nincs alkal-
muk, főhadiszállásukat ők is Bécsbe teszik át . Tollal keresvén eddig is 
kenyerüket, most is ezt a mesterséget fo ly ta t ják . Szilárd, t án tor í tha ta t -
lan politikai meggyőződésük sohasem volt, komoly világnézeti alapon 
soha nem nyugodott szellemi horizontjuk. Mindenkor csak addig lá t tak, 
ameddig anyagi érdekeik ter jedtek. 

Két reprezentánsuk érdemel figyelmet, mert ezek élete sűrítve 
magában foglalja valamennyiét. 

Göndör Ferenc az egyik. Tanulatlanságánál csak műveletlensége 
nagyobb. Amellett hetvenkedő, hiú és dicsekvő. A világ eseményeit egy 
vakondtúrás tetejéről nézi és kritizálja. Ezt a kis földhányást azonban 
óriási hegynek képzeli, magát pedig nagy írónak, ki az embereket 
lelkiismeretük megszólaltatásával kormányozza. Igaz, hogy nem t u d j a 
értelmesen kifejezni gondolatait ; nem mintha azok szerfölött súlyosak 
volnának, hanem, mert sem a fontosat a jelentéktelentől nem képes meg-
különböztetni, sem írói készséggel nem rendelkezik. Mégis eredetinek 
és rendkívülinek akar feltűnni. Ezt útszéli stílusával, a fuvaroskocsisok-
tól eltanult és nagy ügyességgel tovább fejlesztett kifejezésekkel igyek-
szik elérni. Sikerült is annyira vinnie, hogy cikkeinek olvasása közben 
az el nem tompul t érzékű ember állandóan úgy érzi, mintha részegekkel 
teli csapszékben volna. Az emberek nem adóznak neki elismerésükkel, 
a pillantások, amelyekkel találkozik, csak azt árul ják el, hogy az utcai 
járókelők lenézik neveletlenségét. Ez a mellőzés fá j neki, ő mindenáron 
ki akar válni közülük, ismertté akar ja tenni magát . De hogyan? Kala-
rábét rágcsálva sétál a bécsi korzón végig, így i rányítva magára a köz-
figyelmet. 

Ez a nevetséges eszközökkel is föltünésre vágyó, botrányhajhászó 
vidéki kis hírlapíró az ujságírást a mindennapi pénzkeresésen kívül 
nagyobb haszonnal a háború alatt t u d j a kamatoztatni . A Népszava hadi-
tudósítója lesz és így mentesül a katonai szolgálat alól. Szervilis buzga-
lommal dicsőíti az uralkodóház egyik tag já t , csakhogy ne kelljen katoná-
nak lennie és a szenvedésekből részt vállalnia. Amidőn pedig már nem 
sikerül tovább húzni-halasztania bevonulását , egyszerűen megszökik 
kiképzőhelyéről. Ezt ő maga így mondja el : «Kitar tot tam amellett az 
elhatározásom mellett, hogy én pedig nem leszek katona és három-
napi szabadságra hazautaztam Pestre és semmiféle távirat i és elfogató 
parancsra nem voltam haj landó visszatérni, amíg aztán sikerült magamat 
felmentetnem a katonai szolgálat alól». 

A nagyfokú gyávaság, amellyel annyira féltette életét minden 
veszélytől, arra ösztönzi, hogy megtagadva korábbi lelkes lojalitását, az 
uralkodóház dühös becsmérlője és lelkes pacifista legyen. A nagy háború, 
a vereség vagy győzelem őt csak annyira érdekli, hogy az előnyére vagy 
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hátrányára válik-e. Mivel a háború továbbhúzódása az ő harctérre me-
netelét is jelentené, a mielőbbi fegyverletételt rikoltozza. Természetesen 
annak a hadseregnek és népnek a nevében, amelynek szenvedéseit ké-
nyelmes páholyból szemlélte. A háború végén kis, hetenként megjelenő 
riportlapot ad ki, amelyben szenvedélyesen t á m a d j a az ország kormá-
nyánál levőket és hintegeti el a felbomlás magjai t . Érdemeiért a forra-
dalom után a saj tódirektórium elnöke lett . 

A másik reprezentáns, Gábor Andor, a legkönnyebb fajsúlyú pesti 
írók egyike. A háború előtt a félvilág kedvenc lapjában, a Fidibuszban 
írta «malackodó rigmusait és szemérmetlenkedő prózai műveit, ame-
lyeknek olvastára a legvastagabb bőrű férfiábrázat is elpirult». Főmunka-
társa és felelős szerkesztője volt ennek a lapnak, amely a nagyvárosi 
degenerált ízlésű emberek legalacsonyabb ösztöneinek és vágyainak 
kielégítését szolgálta. Hasonló színvonalú kabarék és éjjeli mulatóhelyek 
közönségét is szívesen szórakoztatta verseivel és aktuális vicceivel. De 
nem kisebb eredményt ért el a komolyabb műfajok, a regény és a szín-
já ték nívójának lezüllesztésében sem. Ilyen hosszabb lélekzetű munkái-
ban sem tagadha t t a meg magát és a nagyvárosi csatorna penetráns sza-
gát lassankint sikerrel vit te be könyveivel a polgári szobákba. 

Ez az ember igazán értet t ahhoz, hogy az utcasarkok erkölcsi sze-
métjének söprögetéséből jól megéljen és nevét is ismertté tegye. A dik-
t a tú ra alatt természetesen eladja magát a hatalom urainak és a gazdag 
burzsoák mula t ta tó bohócából lelkes kommunista , az ú j világrend el-
szánt híve lesz. A bukás u tán egy-két napig a rendőrség foglya, de azután 
szabadon bocsát ják. Bécsbe siet ő is, hol ilymódon 1919 őszén nagy 
elhatározás előtt áll : a között kell választania, hogy amnesztiát kér-e, 
vagy pedig végleg lekötelezi-e magát a magyarellenes i rányzatnak. 

Ezt a súlyos lelki vívódását a mi tol lunk ta lán nem tudná eléggé 
jellemzően leírni, azért inkább á t ad juk a szót az előbb említett Göndör-
nek, ki vele együt t élt az emigrációban és így jó alkalma volt megfigyelnie 
önmagával tusakodó ba rá t j á t . Elmondja Göndör, hogy Gábort azonnal 
Bécsbe érkezése u tán felszólította fehér terror elleni cikkek írására, 
majd így fo ly ta t ja : «Gábor kijelentette, hogy először széjjelnéz i t t Bécs-
ben és orientálódik, hogy vaj jon lesz-e i t t annyi jövedelme, amennyiből 
megélhet és egyúttal közben a családja érdeklődni fog ot thon Pesten, 
hogy vaj jon nem lehetne-e úgy elintézni az ügyét, hogy visszamehessen. 
Ha nem t u d t a m volna mindig, hogy Gábor Andor nagyon reális üzlet-
ember, akkor kissé illuziórontó módon ha to t t volna rám ez a nagy, előre 
megfontolt józanság, mert hiszen ha valaki hosszú könnyelmű és ledér 
előélet u tán az apostoli pályára lép, akkor nem szabad apró számvetése-
ket eszközölnie, nem szabad összeadni, kivonni, szorozni és osztani, 
hanem kiszabadulván a magyar pokolból, a rendelkezésre álló minden 
tüdejével bele kell ordítania a világba, hogy szenvednek odahaza a mi 
testvéreink. Gábor Andor azonban hetekig gondolkozott, számolt, össze-
adott , szorzott, osztott és amikor a számadások kedvező eredményt 
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mutattak fel a jövedelmet illetőleg, akkor, de csak akkor kezdett ő tele 
torokkal a kellő pillanatban jelentkező lázas lelkesedéssel kiabálni az 
otthoni rémségek ellen. Számvetési mérlege olyan kedvező eredménnyel 
zárult, hogy azonnal és sürgősen a legszélsőbb bolseviki lett». (Vallo-
mások könyve, 182. lap.) 

Ilyen ember tolla alól kerültek ki a legvérszomjasabb, leggyűlölkö-
dőbb cikkek. Egyetlen kis szemelvény elegendő ezek illusztrálására : 
«Ha «ott» még egyszer bolsevizmus lenne, akkor teljességgel fölöslege-
sekké válnának a börtönök s a plakátok az ellenforradalmárokról és a 
túszszedés amúgy is népszerűtlen intézménye. Csakugyan a legnagyobb 
kelete lenne a legegyszerűbb akasztófának, amit lámpavasak, falbavert 
szögek és egyéb hasonló, a célnak megfelelő eszközök pótolnának». 

Az akasztófák emlegetése éppen úgy üzletet jelent neki, mint ko-
rábban a kabarétréfák gyártása. Az emigrációs ujságírók egyik legszor-
galmasabb mesterembere lett, aki fáradhatatlanul írja a leghihetetle-
nebb gyalázkodásokat Magyarország ellen. Nevével mindennap talál-
kozunk az emigrációs sajtóban, sőt néha többször is. Ugyanis mint jó 
üzletember minden oldal felé biztosítani akarja magyargyalázó vállal-
kozását s míg saját neve alatt a polgári jellegű emigráns sajtóba ír, addig 
Robogó Máté álnéven a kommunista emigránsok hetilapjának lesz szor-
galmas munkatársa. A kettő — szerinte, — úgylátszik — megfér egy-
mással. De a látszólag mindig intranzigens kommunisták sem ütköznek 
meg ezen. A pénzszerzés minden módja elfogadott eszköz náluk is, de 
meg lelkiismeretüket is megnyugtathatják, amikor Gábor Andor ki-
mutatja, «valamennyi régi lenge könyvéről és darabjáról», hogy azokkal 
szimbolikusan a világforradalomért és a proletáriátus felszabadításáért 
harcolt. 

Göndörhöz és Gáborhoz hasonló lelkialkatú a többi is. Mindegyik-
nek van valami elszámolni valója az igazságszolgáltatással, de mind-
egyik jobbnak tart ja elkerülni a törvényszéket. Mindig üres zsebbel és 
elvi meggyőződés nélkül járván útjaikat, fürge tolluk egyedüli ments-
váruk. Erkölcsi vagy lelkiismereti tekintetekkel nem zavartatják soha 
magukat. Ma kommunisták, holnap a polgári érdekekért szállnak síkra, 
hogy azután megint szocialisták legyenek. Egyszer túlzó soviniszták, 
majd eladják magukat egy marék pénzért bárkinek is ; a legvéresebb 
szájú háborús uszítók, majd a világbéke rajongói. Nem feszélyeztetik 
magukat ; az ilyen emberek pedig a legkönnyebben tudnak, minden írói 
ügyességüket összeszedve és lelkiismereti kétségek nélkül, valamely 
irányzat hangosszavú híveivé lenni. Az igazság a legkevésbbé jön 
előttük tekintetbe, túlzás, kiszínezés, valótlan adatoknak megtörtént 
gyanánt való előadása, állítólagos események elbeszélése könnyen folyik 
hát tollukból, 

A «fehér terror» elleni harcot Göndör kezdi meg, aki már 1919 
november közepén megjelenteti Bécsben hetilapját, kis nyolcadrét 
füzeteit. Az igazsághoz híven el kell ismernünk, hogy a diktatúra buká-
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sát követő hetekben valóban nem egy helyen kirobbant a népszenvedély 
és a tömeg meglincselt nem egy helyi d iktá tor t , ha az idejében nem 
tudo t t elmenekülni. Ezek az egyes, szórványos eseték azonban egyre 
inkább csökkentek, különösen amint, a kormány tekintélye — főleg a 
nemzetgyűlési választások után — megerősödött és Hor thy Miklós sze-
mélyében az új nemzetgyűlés kormányzót választott . Ezeket a kormány 
által mindenkor kárhoztatot t jelenségeket színezte ki «Az Ember» és 
írta a magyar kormányok számlájára. 

Hajmeresztő tör ténetek jelentek meg, rikító színekkel, borzadályt 
és undort keltő leírásokkal. Megesett ugyan, hogy az állítólag lemészá-
roltak utólag jó egészségben előkerültek, de ezek a lappáliák egy csöppet 
sem zavar ták az ujságíróhad működését. Hiszen előttük úgysem az 
igazság volt a fontos, hanem a kormány és a magyar nép iránti ellen-
szenv felkeltése. 

Minthogy a rémtörténetek az elszigetelt magyar nyelven nem hat-
ha t t ak Európa és a művelt világ közvéleményére, hatalmas szervezettel 
igyekeztek a rágalmazó közleményeket minél jobban elterjeszteni. Bécs-
ből, mint központból sugározzák ki ezt a tevékenységüket, amelynél 
egyéni összeköttetéseiket éppen úgy felhasználják, mint a kőnyomatosok 
közvetítéseit. Működésüket maga Göndör 1922-ben «Vallomások könyve» 
c. művében így jellemezte lapidáris, de annál megdöbbentőbb rövidség-
gel : «Az Ember közleményeit lefordítottuk és kőnyomatosok ú t j án 
elhelyeztük a bécsi német lapokba és a külföldi saj tóba ; aránylag 
rövid idő alat t az egész világon elterjedtek azok az adatok, amelyeket 
én «Az Emberben» közzé te t tem. A német, a francia, az angol és az 
amerikai sa j tó állandóan citálta «Az Ember» leleplezéseit és hamarosan, 
néhány hónap alat t az egész világon borzadva beszéltek arról, hogy 
Magyarországon zsarolók, rablók és gyilkosok uralkodnak». 

Valóban elfogulatlan, megbízható forrásból nyerték híreiket a kül-
földi lapok ! «Nagy munka, nehéz munka volt ez», teszi hozzá Göndör ; 
t án nem lesz felesleges ezt a munkát kissé részletesebben is ismertetnünk. 

A kapcsolatot Göndör és társai a bécsi lapokhoz két úton ta lá l ták 
meg. Az úgynevezett polgári sa j tó egyes lapjaihoz a számtalan kőnyo-
matos, mint pl. a «Jüdischer Pressbericht. Korrespondenzzeitung für 
allgemeine jüdische Interessen» segítségével, amely 1920 márciusától 
kezdve szállította a «fehér terrorról» a híreket, s amely — nevétől elté-
rően — szinte kizárólag magyar híranyagot tar ta lmazot t , mégpedig 
nemcsak feldolgozásra váró nyers adatokat , hanem az egyes eseteket 
érzelmes leírásokban mindjár t fel is dolgozva. 

A szociáldemokrácia különböző frakcióinak irányait szolgáló, de 
lényegében félbolseviki munkáslapokhoz pedig Kunfi Zsigmond ú t ján . 
Kunfinak, ki az előző években a magyar munkásmozgalom vezére volt 
és a munkásságot az európai kongresszusokon képviselte, személyszerint 
jóismerősei és barátai vol tak a bécsi munkásmozgalmak vezetői. Az ő 
segítségükkel be ju to t t a legnagyobb bécsi munkáslaphoz, az Arbeiter 
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Zeitunghoz, amelynek rövidesen egyik főmunkatársa lett. Ez a poziciója 
lehetővé te t te az emigráció számára, hogy az osztrák lap teljesen az ő 
szellemében, az ő felfogásának tükrében lássa a magyar eseményeket. 
Ugyancsak Kunfi tollából ismertette a magyarországi fejleményeket 
az osztrák szocialisták havi folyóirata, a «Kampf» s a bécsi lapoknak 
hosszú sorát lehetne még felemlítenünk, amelyek kimondottan magyar-
ellenes emigrációs érdekek szolgálatában állottak. Közülük a leggyülöl-
ködőbb hangot az «Abend» ütöt te meg. 

Kunfi oldalán még két menekült népbiztos buzgólkodott a hírek-
nek külföldi terjesztésén, Böhm Vilmos és Rónai Zoltán, akik akkor is 
éppen úgy Kunfi befolyása alatt voltak, mint korábban a dikta túra alat t . 
A hűséges famulusok egyikéről, Rónairól maga Göndör állítja ki a bizo-
nyí tványt , hogy «fáradhatatlanul ír ta a lesujtó, leleplező cikkeket», 
Böhm pedig «ugyancsak cikkekben, memorandumokban, kiáltványok-
ban világosította fel a külföldi munkáspártokat». Ezek a külföldi mun-
káspártok információikat így, sajnos, nem az ot thon élő magyar mun-
kásságtól kapták, amelynek ekkor, 1920 elején, két tag ja volt a kor-
mányban miniszteri, illetőleg államtitkári rangban, hanem azoktól, 
akiktől a munkásság éppen úgy elfordult, mint ahogyan ők is ismételten 
elátkozták az ő szavukra többé nem hallgató magyar proletariátust . 

Nagy nyeresége volt a Magyarország elleni saj tóharcnak egy Bécs-
ben magyar nyelven megjelenő napilapnak, a Bécsi Magyar Ujságnak 
megszerzése és csatasorba állítása is. Ez a lap ugyanis nagy elterjedtség-
nek örvendett az utódállamok magyarul beszélő lakossága között, ame-
lyet a hirtelen fordulat, amellyel a konzervativ i rányú lap máról-holnapra 
radikálissá lett és változásának okát a «fehérterrornak» tula jdoní tot ta , 
ideig-óráig megtévesztett és félrevezetett. 

Pedig a változásnak egyszerű pénzügyi tranzakció volt az oka s 
nem valami mélyebb világnézeti meggondolás. A lapot eddigi tu la j -
donosától, Rosenberg szalámigyárostól 1920 február jában megvásárolta 
egy Jolesch nevű siber, a háború utáni Középeurópa kaotikus gazdasági 
életének egyik tipikus jelensége. Ez, az évekig t a r tó nagy kiárusításon, 
amelyen potom pénzen került dobra a középeurópai háborús államok-
nak minden gazdasági értéke, a hordók, textilcikkek és valuták mellé 
a változatosság kedvéért megvásárolta magának az ujságot. A vásárlás 
percétől fogva a Bécsi Magyar Ujság életében csak az üzlet érdeke volt 
az irányadó. Az új főszerkesztő, Lázár Jenő és az új kiadóhivatali igaz-
gató, Barna Sándor a magyar kormány támadásá t és a «fehér terror» 
pertraktálását ítélik jó bevétellel kecsegtető forrásnak. 

A dikta túra alatt kompromittál t emigráns ujságírók hadát szer-
ződtet ték le munkatársakul és ezek most versenyre kelnek Göndör lap-
jával. Napról-napra fáradhatat lanul í r ják támadásaikat , szenzációhaj-
hászó üzletes rágalmazásaikat. S az a lap, amely 1920 január jában még 
szemrehányásokat t e t t a bécsi magyar kolóniának, amiért a párizsi béke-
tárgyalásra utazó Apponyi gróf üdvözlésére nem jöt t ki a pályaudvarra, 
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s amely korábban a magyar kormány működését jóindulatúlag ismer-
tető, viszont Károlyi Mihályt elítélő cikkeket hozott, most, február 
20-án már éles t ámadás t intéz Hor thy fővezér ellen. Igen, mert közben 
február 13-án új főszerkesztő vet te át vezetését. 

A lap különben mindenkor polgárinak vallotta magát , de ez a külső 
szín csak elkendőzésre volt szánva. A benfentesebbek, akik a sorok 
között olvasni t ud t ak , nagyon is t isztában voltak azzal, hogy a lap 
irányát üzleti érdekei mellett munkatársa inak mul t ja és törekvése ha tá-
rozza meg. Roboz Imre, akinek igazán nem lehet ellenséges elfogultságot 
tulajdonítani a Bécsi Magyar Ujság iránt, s aki e lap munkatársaival 
vállvetve dolgozott Magyarország kompromittálásán, 1922-ben így jel-
lemezte a lap i rányát : «Gyakran hiányát éreztük a Bécsi Magyar Ujság 
szerkesztésében annak a tak t ika i eszélyességnek, közvéleményt teremtő 
megbízhatóságnak, körültekintésnek s önfegyelmezettségnek és a kiadó-
hivataltól való függetlenségnek, ami mind máskülönben is igen kívá-
natos erénye a szerkesztésnek, de az emigráció lelkét tápláló s küzdelmét 
irányító sa j tó vezetésének egyenesen becsületbeli kötelessége volna. 
A Bécsi Magyar Újságnak nem is annyira a ta r ta lma, mint a hangja, 
sokakban megfagyasztotta az érdeklődést s rokonszenvet az emigrációs 
törekvések i ránt . Személyesen győződtem meg arról Erdélyben, Szlo-
venszkóban, hogy az ottani vidékies észjárású magyarság — amelyet 
azonban mégis csak célirányos lett volna megnyerni az emigráció szá-
mára — minő vegyes érzelmekkel fogadta a Bécsi Magyar Ujság virtuóz 
tollal kanyarintot t gyalázkodó hazaárulásait . Az emigrációnak kevéssé 
vált javára az is, hogy a Bécsi Magyar Ujság nem t i l takozhatot t elég 
meggyőzően az ellen sem, hogy kiadóhivatali igazgatójától kezdve szem-
füles riporteréig egész gárdája méltó poziciót foglalt el a proletárdikta-
tú rában és a kommunista pár t ta l Bécsben sem szakítot ták meg az 
összeköttetést, sőt a Bécsi Magyar Ujság legkitünőbb munkatársai a 
kommunista pár t hivatalos lapjába, a «Proletár»-ba ma is rendszeresen 
dolgoznak álnév alat t . Mindenesetre általánosabb lett volna a bizalom 
a Horthy-ellenes lap iránt , ha az nemcsak a fehér terror t és a katonai 
s papi reakciót, de a vörös terrort s a világforradalmat is egy demokra-
t ikus világpolitika s az európai kultúrnívó magaslatán tárgyal ja . Tény 
az, hogy esztendővel ezelőtt, amikor Lenin mennyei birodalma még 
a legszebb férfikorban virí tott , a Bécsi Magyar Ujság máról-holnapra 
elbocsátotta kötelékéből jeles segédszerkesztőjét és vezércikkíróját, a 
szociáldemokrata dr. Ormos Edét azon vezércikke miat t , amelyben 
nyiltan az októberi forradalom alapjára helyezkedett. A Bécsi Magyar 
Ujság t i tkon Moszkva felé kacsintott , amíg Moszkva aranyosan mo-
solygott vissza a szilaj reménykedőre». (Őszinte szó az emigrációs 
politikáról.) 

A Magyarország elleni harcból kiveszik részüket a magyar és német 
nyelven megjelenő kommunista ujságok is, mint a Rote Fahne, amelyet 
a I I I . Internacionálénak magyarellenes határozatai is ösztönöznek erre, 
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de ők legalább nyilt sisakkal küzdenek. Az emberek jól tudják olvasás 
közben, hogy mennyi hitelt szabad híreiknek tulajdonítani. Sokkal vesze-
delmesebbek a rejtett utakon sötétben lopódzkodók, akik cikkeiket 
gyanutlan polgári lapokban helyezik el, s így ezek olvasói nem tud-
hatják, hogy azok a cikkek az ő politikai nézetükkel azonos felfogású 
lapokban tulajdonkép csak kakuktojások. 

Főleg Jászi Oszkár és Szende Pál, Károlyi volt pénzügyminisztere, 
ki a diktatúra előtt zárolta a magánosok bankköveteléseit s betéteit és 
így lehetővé tette, hogy a proletáruralom teli pénztárakat találjon, tola-
kodtak 1920 januárja óta különös buzgalommal cikkeikkel a külföldi 
lapokba. Göndör elismerő szavai szerint «néhány hónap mulva Garami 
Ernő, Károlyi kereskedelmi minisztere is megmozdította a maga nagy 
külföldi összeköttetéseit és a jobboldali szociáldemokrata pártokat igen 
hatásos kiáltványokban informálta a magyar viszonyokról. Garaminak 
ebben a nagyon értékes munkájában buzgó munkatársai voltak az idő-
közben szintén emigrációba kényszerült Buchinger Manó és Kondor 
Bernát, akik Garami megbízásából gyakran megfordultak külföldön 
és különösen a külföldi munkásközvéleményt igyekeztek felvilágosítani 
és állandó érdeklődésre bírni». Garami közvetlen információjára hivat-
kozott például Branting svéd miniszter is 1920 jún. 18-iki parlamenti 
beszédében. 

Az újságokon kívül az emigránsok külön könyvekben is terjesztik 
felfogásukat, vágyaikat. Egész irodalom támad, amelynek termékei 
sokat sejtető könyvcímekkel (mint pl. Halmi Józseftől «A fekete könyv 
Kecskemétről»), lépnek az utcára és ígérnek a perverz érdeklődésnek 
kielégülést. Egészséges érzékű ember csak fejgörcsökkel, undorral tudja 
átolvasni ezeket a leírásokat, amelyeknek szerzői perverzitásban sok-
szorosan felülmúlják az elbeszélt állítólagos embertelenségek szerzőit. 

Jól jövedelmező üzleti érdek hívja életre ezt a pornografiával 
határos ponyvairodalmat s nem az igazságkeresés kényszerítő ereje. 
A bécsi kommunisták lapja, a «Proletár» bizonyára nem mondható 
kedvezően elfogultnak a magyar állapotokkal szemben, különösen nem 
egy munkatársával, volt népbiztossal kapcsolatban. S mégis, mikor 
Hamburger népbiztos sógornőjének fogságáról a Bécsi Magyar Ujság 
egyik belső munkatársa, Hajnal Jenő könyvet ír, már ez a lap is kény-
telen megjegyezni, hogy «a témának ilyen formában való ismételt fel-
tárása az üzleties szenzáció benyomását kelti». (1920 aug. 5.) 

A Bécsi Magyar Ujságot is kész tulajdonosa bármely percben jó 
pénzért eladni a magyar kormánynak, ha ez fontosnak tartaná, hogy 
ilyen áron szerezzen magának híveket és ilyen áron szerelje le külföldi 
ellenségeit. 1920 júliusában már komoly tárgyalásokat folytatott a lap 
megvásárlása iránt Jolesch-sel egy Braun Márkus nevű amerikai, aki 
nem csinált titkot abból, hogy a lapot konzervativ irányra akarja vissza-
vinni ; mindez azonban nem hozta zavarba a lap munkatársait és a 
főcikkíró, Gábor Andor maga volt az, aki elkeseredett dühvel támadt 
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a kotnyeles Göndörre, amiért ez túlbuzgalmában sietett a lapvásár hírét 
nyilvánosságra hozni. 

De az üzletes felfogás hamarosan kicsap megbővült medréből, 
hogy elöntse a szépirodalom területét is. Novellák, regények ismétlik az 
ujságok rovataiban az olvasók által megunt tendenciás híreket, új for-
mában adva azokat be a nagyközönségnek. Az írók fantáziája i t t még 
szabadabban csaponghat és bu ja képzeletükkel tetszésszerint tüzdel-
hetik meg regényeik ösztövér cselekményét erotikus részletekkel. Ezek 
az írásművek művészietlen, gyarló tákolmányok. A magyarellenes ten-
denciát eláruló központi tör ténet és körülötte a hatásvadászó érzéki 
jelenetek ügyetlen elbeszélése a rossz regénynek valóságos elrettentő 
példáivá teszik ezeket a fércműveket. Nagy Andor «Fergeteg»-ével kezé-
ben egy esztetikus sikerrel muta tha tná ki, hogyan nem szabad regényt 
írni ; ez a könyv ugyanis hatványozot tan magában foglalja a rossz 
irányregények valamennyi sajátságát . Ez a szépírói gárda különben oly 
nagyszámú, hogy még nő is akad közte. Bölöni Györgyné a «Szenvedések 
könyvé»-ben egy híres magyar írónő elbeszélő művészetét akarta utá-
nozni, a f inomkodóvá és halkká tompí to t t hangot azonban lépten-
nyomon megzavarja a napló gerincén végigvonagló hiszterikus riká-
csolás. 

Hónapok szívós munkája , amelyet csak legfőbb vonásaiban tün-
t e t t ünk fel, á thatolhata t lan gyűrűvel fogja körül Magyarországot. 
Ostromlott vár lett Magyarország, amelyből semmi igaz hír ki nem 
ju tha t . 

A nyugati közvélemény csak az emigráció torzító tükrében lá t ja 
a magyar eseményeket. Senki nem beszél az oroszországi terrorról, senki 
nem emlékszik már a magyarországi vörös terrorra, mindenki csak a 
fehér terrorról hall. Az emigráció sikere volt ez. Büszke is volt reá. 
Kunfi megelégedetten állapította meg évek mulva, hogy bár «a finn 
fehér ter ror vérengzőbb és kíméletlenebb, szörnyűbb volt, mint a Horthy-
terror», erről az utóbbiról mégis hasonlíthatatlanul többet hallott a világ, 
éppen az ő propagandájuk következtében. (Az Ember, 1922. 18. sz.) 

A közvélemény ezen előkészítése, megdolgozása u tán komolyabb 
lépések következnek. 

Az európai parlamentek munkáspárt i képviselői az emigrációs 
hírek, memorandumok, felvilágosítások, személyes felszólítások hatása 
alat t interpellációkban fordulnak kormányaikhoz : van-e tudomásuk a 
magyar állapotokról és hajlandók-e közbelépni? Ma Hágában, holnap 
az olasz kamarában, majd ismét az angol alsóházban vagy a svéd ország-
gyűlésen hangzanak el e kérdések. A kormányok budapesti diplomáciai 
megbizott jaik jelentései alapján felelnek s e feleletek természetszerűleg 
mást mondanak, mint az emigránsok hírszervezetei. 

Az emigránsoknak a lapjai azonban nem az igazságot keresik, nekik 
a háttérből megmozgatott holland, francia, olasz munkáspárt i képvise-
lőknek a kérdései a fontosak s nem a felelős diplomaták és miniszterek 
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megnyugtató felvilágosításai. Egész ter jedelmükben közlik e képviselők 
beszédeit, hogy rámutathassanak, íme, a magyar kormány sorra magára 
vonja minden állam neheztelését. Ezek a beszédek így újabb ösztönzést 
adnak propagandájukhoz, ú jabb érveket szolgáltatnak nekik. Tagad-
hatat lan, hogy ugyanazok a vádak súlyosabban hangzanak, ha nem 
emigránsok, hanem objektiveknek látszó külföldiek hangoztat ják, noha 
ezek beszédjeiket éppen az emigránsok információira építet ték fel. 

A nagyközönség azonban nem lát ja t isztán az ok és okozat össze-
függését és éppen ezért a legvakmerőbb hazugságokat lehet neki e téren 
is előadni. Ha az olasz kamarában Della Seta kommunista képviselő 
interpellál a fehér terror miat t , a Bécsi Magyar Ujság könnyedén 
odaveti, hogy a Vatikán is fel van háborodva a magyarországi esemé-
nyek mia t t . (1920 május 30.) Ugyanez az ujság éles szavakkal meg-
t á m a d j a Lloyd Georgeot is, amiért egy interpellációra azt merte kijelen-
teni, hogy Magyarországon a kivégzések rendes bírósági tárgyalások 
után, bűncselekmények miat t tör téntek. (1920 márc. 17.) Az államok 
budapesti diplomáciai képviselőinek pedig végefogyhatatlan t ámadá-
sokban van részük, amiért nem az emigránsok szájaízének megfelelően 
informálták kormányaikat . Különös vehemenciával t á m a d t á k minden-
kor Nagybri tánnia követét, Hohler Tamást . 

A gyanutlan nyugateurópai munkásság zavarban van. Nem tud ja , 
kinek higgyen : saját polgári kormányának, vagy emigrációs munkás-
társainak? Érzelmei az utóbbiak felé vonzzák, de némi bizalmatlanság 
is nyugtalaní t ja . Az események, a valóság felderítésére ekkor az angol 
szakszervezeti tanács (Trade Union Council) és az angol munkáspár t 
a Labour P a r t y parlamenti f rakciójának néhány tag já t Wedgwood 
ezredes vezetése alatt Magyarországba küldi. Ez a küldöttség előbb 
Bécsben állapodott meg, alkalmat nyu j tva így az emigránsoknak arra, 
hogy vádja ika t előadják neki. Bécsben az emigráció valamennyi cso-
por t ja készen vár ta , a Bécsi Magyar Ujság már május 14-én büszkén 
jelentette, hogy kellőleg előkészítette a bizottság magyarországi ú t j á t . 
Igazán nem mondható, hogy most már minden befolyásoltatás nélkül, 
teljes elfogulatlansággal fo ly ta t ták az angol deputatusok ú t juka t Buda-
pestre. 

Szerencsétlenségre i t t a magyar hatóságok tartózkodással, sőt 
gyanakvással fogadják Wedgwoodot. Pá r héttel előbb ugyanis rossz 
tapaszta la tokat szereztek az olasz kommunista munkásság két kikül-
döttjével, Della Seta és Velia képviselőkkel, akiket, mint pár ta t lan kül-
földieket, nagy előzékenységgel fogadtak, de ezek arra használták fel 
ezt a helyzetüket, hogy kommunista agitációt folytassanak Magyar-
országon. A két olasz kommunistának ugyanis a magyarországi kirán-
dulásra csak azért volt szüksége, hogy — a bolseviki Vörös Ujság sze-
rint — otthon rámutathasson a legforradalmibb proletariatus, az olasz 
munkásság előtt az osztályharc, a forradalom szükségességére és ily-
módon rávegye azt, hogy ezerszeres erővel tör jön a forradalom felé. 
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A magyar kormányt kellemetlenül érintette, hogy pár ta t lan külföldi szem-
t a n u k helyett elfogult kommunisták u taz ták be az országot és közöl-
ték a bécsi Vörös Ujságban állítólagos megfigyeléseik eredményeképen, 
jelentés formájában az emigránsok saj tója által hetek óta ter jesztet t 
hireket. (1920 ápr. 30.) Ez az atmoszféra nem volt alkalmas Wedgwood 
ezredes küldetéséhez. Nem is maradt , csak két-három napot Magyar-
országon, azután ismét visszatér Bécsbe és i t t szerkeszti meg kizárólag 
emigránsok előadásai alapján hosszú jelentését, amelyet ot thon a 
munkáspár t elé ter jeszt . 

Az emigráció büszke lehetett erre a jelentésre. Az angol munkás-
párt kiküldött je hosszú listába foglalta az eddigi szállongó híreket, 
s azokra a jólértesültség bélyegét nyomta rá ; még oly helyekről is, ahol 
nem jár t Wedgwood úr, beszámolt az állapotokról — természetesen az 
emigránsok információi alapján. 

Moszkva így elérte célját. Nyilt és t i tkos szövetségesei pellengérre 
áll í tották a bolsevizmus középeurópai ellenfelét. 

A szégyenoszlophoz kötözött ország elé pedig odaállott Kunfi 
Zsigmond, az egész rágalmazó hadjára t egyik főirányítója és így becs-
mérelte azt tovább az osztrák szocialista pár t védelme alatt : «A meg-
vetés, az undor és felháborodás tara jos hullámai csapkodnak Magyar-
ország körül. A gyűlölet drótsövénye zárja el Magyarországot az egész 
világtól. Minden erkölcsös és tisztaságra valamit adó ember befogja az 
orrát, ha a magyar nevet hallja. Annak a t rágyadombnak dögletes bűze, 
amelyet kereszténykurzusnak neveznek Magyarországon, az európai 
erkölcsi és politikai köztisztaságnak égető problémájává lett és mindenki, 
nemcsak szocialisták, egyetért abban, hogy ezt a szemétdombot el kell 
hordani és ki kell füstölni azt az országot, ahol a rend fenntartói és a 
hatalom birtokosai ilyet művelnek». (Világosság, 1920 jún. 29.) 

Magyarország felett ítéletet mondot tak tehá t a kommunisták, 
azok, akik maguk ta r toz tak számadással. Ezt az ítéletüket végre is 
akar ták haj tani . 

A világtörténelemben példátlanul álló akció vette kezdetét ; a 
befolyásolt és félrevezetett nyugateurópai munkásság csatasorba állítása 
Magyarország ellen. 

A magyar kormány Moszkva és szövetségesei gyűlöletét nem csupán 
azzal vonta magára, hogy erélyesen ellenszegült odahaza minden 
bolseviki kísérletezésnek és minden ilyen i rányú mozgalmat még ideje-
korán elfojtott ; sokkal inkább azzal a hajlandóságával, amellyel kész 
volt az ország haderejével a Kárpá tok gerincére vonulni és a galiciai 
mezőkön a szorongatott lengyel sereggel együtt felvenni a vörös csapa-
tokkal a harcot. Ez az állásfoglalása halálos bűn volt Moszkva szemében. 
Oroszország nem ilyen fellépéshez volt szokva. Ő olyan államokat akart 
csak látni, mint Ausztria, ahol a szociáldemokrata kormányt és pártot 
a proletárdiktatúrára való áttéréstől csak az entente nyomása t a r to t t a 
vissza, vagy mint Csehország, amely az orosz offenziva előestélyén a 
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szocialista Tusar elnöklete alatt , szocialista túlsúlyú kormányt alakítot t , 
készen arra, hogy lobogó zászlókkal átsiessen a szovjetsereghez s amely 
már most is megtagadta az élethalálharcot vívó lengyel seregek számára 
hadiszert szállító vonatoknak átengedését területén. 

Moszkva úgy érezte, hogy ezt a Magyarországot, amely okos, 
előrelátó, megfontolt szomszédainak példáját nem hajlandó követni, 
s oly botorul készül a nyugati civilizáció védelmére, kegyetlenül meg 
kell büntetnie. 

3. A bojkott. 

A Magyarország elleni nagy akció még a koncentrikus sajtóharccal 
egyidejűleg vette kezdetét. Kiinduló pont ja ismét Bécs volt. I t t ülése-
zett 1920 február havában a «postás internationale», a posta- és távi ró 
alkalmazottak nemzetközi konferenciájának előkészítő bizottsága, amely 
a «fehér terror» ellen t i l takozásának adott kifejezést, majd pedig február 
8-án, egy szombat délután 13 és 14 óra között beszüntette a forgalmat 
Magyarország felé. A nemzetközi bizottság mentali tását és kapcsolatait 
nagyon jól fejezte ki az egyidejűleg Moszkvába küldött szikratávirat, 
amely «erélyes közbenjárásra hívta fel az orosz szovjetkormányt». 

E nyi tány u tán az Amsterdamban székelő «Nemzetközi Szakszer-
vezeti Szövetség» (Der internationale Gewerkschaftsbund) következett . 
Március 5. és 6-án t a r to t t ülésében elhatározta, hogy felhívja az entente 
ha ta lmak kormányait , lépjenek közbe a magyar kormánynál és b i r ják 
szakításra eddig követett belpolitikájával. Egyszersmind kimondotta, 
hogy felszólításának hatásnélkül maradása esetén Magyarországot teljes 
bojkot t alá fogja. Értesí tet te ugyanekkor valamennyi ország munkás-
szervezetét, főleg pedig a tengeri szállítómunkásokat, a vasút-, posta- és 
táviró alkalmazottakat , hogy legyenek készen adot t jelre — a nemzet-
közi iroda utasításait követve — minden olyan munkát beszüntetni, 
amely közvetlen vagy közvetett módon a jelenlegi magyar kormány 
érdekeit szolgálja. 

Az amsterdami, úgynevezett «sárga» internacionálénak ez az elha-
tározása t i tkárának, Edo Fimmen-nek legegyénibb te t te volt. A sok 
millió munkásnak, kiknek nevében a központi iroda beszélt, nem volt 
része e határozat meghozatalában. A munkásság azonban idegenkedését 
az egészen különös és erőszakos lépéstől csak akkor árulhat ta el, amidőn 
a parancs kivitelére került a sor. Ekkor derült ki, hogy az európai mun-
kásságnak csak egy töredéke azonosította magát a központi iroda állás-
foglalásával. Addig, amíg végrehajtásra került a sor, Fimmen szabadon 
fenyegetődzhetett és beszélhetett a proletariátus milliói, a dolgozók 
nevében ; a szakszervezetek és a munkásmozgalom bürokratikus szer-
vezete azt lehetővé t e t t ék számára. 

Fimmen szereplése az 1927-iki párizsi kongresszuson elhangzott 
leleplezések alapján ma már t isztázot tnak tekinthető. Noha szélső bal-
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oldalinak és a bolsevizmus ellenfelének mondot ta magát , minden lehetőt 
elkövetett , hogy a «sárga» és a «vörös» internacionálét egységes f rontba 
állítsa és a kényszerű szakítást Moszkvával meg nem tör tén t té tegye. 
Befolyását, amelyet t i tkár i állásának köszönhetett , egészen ennek a 
kibékülésnek a szolgálatába állította. 

A bolseviki ellenes Magyarországot is azért t ámad ja , hogy ezzel 
kedvében jár jon Moszkvának. El járásának ez a valódi rugója és nem 
az «emberi jog», amelyre műfelháborodásával oly patet ikus hangon 
hivatkozik kiál tványaiban. Az események összefüggése ezt minden két-
séget kizáróan bizonyítja. A márciusi felhívás után, amelyet, mint 
illetéktelen helyről jövőt, a magyar kormány válasz nélkül hagyot t , 
hónapokig vár és csak júniusban teszi meg következő lépését. Addig 
jégre teszi a «fehér terror» áldozatai iránti részvétét, hogy az Oroszország 
szempontjából legalkalmasabb időben annál t ámadóbban léphessen fel. 

1920 jún. 11-én az ukránok és lengyelek már kénytelenek kiüríteni 
Kievet, július 6-án teljes erővel megindul az orosz offenziva Lengyel-
ország ellen s most az orosz érdek azt követeli, hogy Magyarország ne 
siethessen seregével Lengyelország támogatására , sőt lehetőleg zavar, 
felfordulás t ámad jon a Duna mentén is. Június közepén a Nemzetközi 
Szakszervezeti Szövetség kiál tványában elrendeli Magyarország ellen 
június 20-tól a teljes gazdasági bojkot tot : «Június 20-tól, vasárnaptól 
kezdve egyetlen vonat nem érintheti a magyar ha tá r t , egyetlen ha jó 
nem fu tha t be Magyarországba, Magyarországból jövő vagy odamenő 
egyetlen levelet, egyetlen távi ra to t nem szabad továbbí tani . Meg kell 
állítani az egész forgalmat. Sem kőszén, sem nyersanyag, sem élelmiszer, 
sem levél, sem táv i ra t nem mehet többé ebbe az országba». Elt i l tot ta 
tehát mindannak Magyarországba szállítását, ami egy háborúhoz szük-
séges, ami nélkül egy hadsereg meg sem indulhat . 

Ez a határozat elsősorban kommunista érdekeket szolgált. Azért 
is lettek a «sárga internacionále» rendeleteinek legbuzgóbb, legfáradha-
ta t lanabb végrehajtói éppen a bolsevikiek. 

(Folyt. köv.) Mályusz Elemér. 


	Napkelet_1931_02_97
	Napkelet_1931_02_98
	Napkelet_1931_02_99
	Napkelet_1931_02_100
	Napkelet_1931_02_101
	Napkelet_1931_02_102
	Napkelet_1931_02_103
	Napkelet_1931_02_104
	Napkelet_1931_02_105
	Napkelet_1931_02_106
	Napkelet_1931_02_107
	Napkelet_1931_02_108
	Napkelet_1931_02_109
	Napkelet_1931_02_110

