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Ajánlom
ezt a könyvet azoknak a szegényen ma-
radt újságírótársaimnak, akik gróf Károlyi
Mihály és Kun Béla kormányaitól nem
fogadtak el se pénzt, se hivatalt, se meg-
bízatást.

Fehéri Armand.



Ez a könyv a legszigorúbb ethika alapján
Íródott. Nem ismert se politikai, se felekezeti, se
társadalmi szempontot. írójának mindegy volt,
hogy polgári párthoz, avagy a szociáldemokra-
tákhoz tartozó egyén követett-e el valamit a forra-
dalom alatt az emberiség szégyenére,mindegy volt,
hogy zsidó-e vagy keresztény az illető, aki egy
haldokló ország pénzéből falatozott. Azért, mert
valaki zsidó, ebbe a könyvbe be nem került a
neve; azért,amiért valaki kereszténynek született,
ha bűnös volt, ebből a könyvből ki nem maradt.
írója egyetlenegy célt tűzött maga elé, hogy
a legtisztább igazságot és a legigazabb képet
nyutjsa azokról a panainázásokról és vesz-
tegetésekről, amelyek Károlyi Mihály és Kun
Béla forradalmai alatt ebben az országban és
főleg a miniszterelnökségen és a külügyminisztéri-
umban végbementek. Az író tehát ezt a könyvet
nyugodt lélekkel bocsájtja minden pártállású és
minden felekezethez tartozó olvasó elé, ennek
irányán megbotránkozni senki nem fog. Ez
kegyetlen kíván lenni, mint az igazság, de igazság
kíván lenni, el nem ferdítve, igazság a maga
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teljes egészében, abból semmit el nem vonva,
ahhoz semmit hozzá nem adva. Nem kíván ked-
vezni egy pártnak sem, könyörtelenül a nagyvilág
elé viszi a bűnösöket tekintet nélkül arra, hogy
ki áll mögöttük.

Mindjárt meg is kezdhetném az akták köz-
lését, illetőleg azon kezdhetném rögtön, hogy ki
mennyit kapott, amiért egy olyan politikai irányt
. követett, amely az országot végromlásba sodorta
és amely megbotránkoztatta szomszédainkat,
azokat a bennünket környező és tőlünk földrajzi-
lag távol eső hatalmas országokat, amelyeknek
jóindulatára és becsülésére, de főleg részvétére
leginkább rá volnánk szorulva. Mégis, engedje
meg az olvasó, hogy rövid bevezetés keretében ·
megmondhassam, mi indított e könyv megírására,
vagyis hogy miért kellett a telkemből kitépni
minden könyörületes érzést, és a megvesztegetett
politikusok, írók és hírlapírók egész századait
felvonultatni — az ő örök szégyenkezésükre —
azok előtt, akik ezt a könyvet olvassák. Azért
volt szükség erre, mert hiába a művelt nyugat
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és esetleg a bennünket környező népek minden
részvéte szerencsétlen nemzetünk irányában,
ebben az országban nem lehet addig rendet
teremteni, nem lehet megalapozni a társadalmi
és a felekezeti békét, amíg olyan varjak röpdös-
nek közéletünkben, és tépik az egykor hatalmas
magyar állam tetemét, mint amilyeneket Veres-
csagin festett. Nézze meg az olvasó ezt a cim-
képet. Verescsagin egyik leghíresebb csata-
festménye. A nagy orosz festő ezt a címet adta
ennek a remekének: „Elfelejtve.“ A csatamezőn
ottmaradt a holttest. Az ellenség már tovább-
vonult. Nem ért rá még eltakarítani az útból.
A varjak leszálltak rá és lakmároznak belőle.
A mi halott országunkra is leszálltak a varjak
azon a napon, amelyen Károlyi Mihály véget
vetett minden törvénynek és minden rendnek.

S tekintsen erre a rémképre az olvasó. Itt látja
a varjakat, a magyar írókat és hírlapírókat, akik
tépik és eszik, a mi még a halott Magyarországból
megmaradt.

Beljebb ebben a könyvben meg fogja találni
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az olvasó ezeket a neveket és meg tudja, hogy
kik voltak a varjak, hogy hívták őket, mennyit
kaptak és mikor kaptak. És ha megismerte a
varjakat és találkozván velük, tudja, hogy:
te varjú voltál, ragadozó madár, holttestből
lakmározó, veszedelme az országnak, az állam-
nak, a társadalomnak, szégyene minden nemzeti-
ségnek, társadalmi osztálynak, minden hit-
felekezetnek, — akkor ezek a varjak akár jobb-
ról, akár balról röpdösnek, akár szép ravaszul
megállnak a középütt, nem fognak többé károgni
és a szegény halottnak végre nyugalma lesz.

Hát hesegessük el a varjakat. Azt is, aki
politikus volt, azt is, akit az irodalom jeleseként
tiszteltünk, no meg azt is, akit újságírónak
hívtak közönségesen.

*
Verescsagin halálországából térjünk vissza

az életbe és ringassuk magunkat abban a hitben,
hogy az, aki elköltözött, fel fog támadni. Rs,
ha hiszünk a feltámadásban, akkor is meg kell'
írni ezt a könyvet.
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Egy beteg szervezet még meggyógyulhat,
ha megállapítjuk a betegség okát és meg tudjuk
szüntetni a betegséget. Az orvos vért vesz a beteg
ereiből és odaadja azt a bakteriológusnak, aki
meg fogja vizsgálni. És a fehér és a vörös vér-
sejtekben a mikroszkóp mindentmeglátásánál
nem is olyan hosszú vizsgálódás után észre fogja
venni az idegen testeket, amelyek a vérbe jutot-
tak, a kór okozókat, a baktériumokat. A kóroko-
zó, ha a vérbe jut és onnan a szervezetbe, zavart
okoz. Láz lép fel, rosszullét fogja el a beteget,
félrebeszél és ha a láz nem szűnik meg, hanem
emelkedik, elkövetkezik reá a halál órája.

Ha a magyar organizmus véréből vizsgá-
latra szükséges mennyiség került volna egy
bakteriológus elé, évekkel ezelőtt megtalálhatta
volna a kórokozót: a megvesztegetett politikust,
irót és hírlapírót. Az ilyen kis ázalag, akár mily
piciny, akármily parány is, akár olyan kicsi és
észrevehetetlen is, hogy a legerősebb mikrosz-
kópot teszi szükségessé, lázba tudja hozni az
organizmust. Voltunk néhányan, akik ezt min-
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dig mondották, voltak, akik fel akarták rázni
az országot, fel akarták hívni a figyelmet arra,
hogy a szervezetébe kórokozók kerültek, meg-
vesztegetett emberek, akik idegen érdekeket
szolgálnak, de szavunk kiáltó szó volt a pusztá-
ban. A magyar politikus, a magyar iró és a
magyar hírlapíró folytathatta szabadon szer-
vezett romboló munkáját 150—150.000 koroná-
ért. A politikus, az író és a hírlapíró hozta lázba
ezt az országot a háborús célok érdekében,
ugyanők voltak, akik anyagi érdekeikhez képest
beleszólást kértek az ország sorsának intézésébe
a háború folyamán és amikor elveszítették a
háborút és az örvény szélén állottunk, megint a
politikus, az író és a hírlapíró volt az, aki idegen
eszmékért és célokért, ezúttal már moszkvaiakért
kiállt az első sorba és lázba hozta azt a társa-
dalmi osztályt, amely a hosszas háború alatt a
legtöbbet szenvedett.

A politikusokról akár hivatásos írók, akár
hírlapírók ruhájába bújva jelennek meg az
olvasó előtt, nem kell sokat beszélni. Ismerjük
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a magyar politikust, tudjuk, hogy megveszte-
gethető, tudjuk azt is, hogy pusztán elvekért
nem igen szokott kormányt, avagy rendszert
támogatni és támadni, de megdöbbentő lesz az a
kép, amely az írók és hírlapírók tételénél tárul a
közönség elé. És még megdöbbentőbb, ha aira
gondolunk, hogy nem sikerült minden meg- í
fizetett író és hírlapíró nyugtáját lemásolni ré-
szint azért, mert az akták egy részét az eltávozott
bolseviknek megsemmisítettek, részben pedig mert
a nagyobb tételeket nyugta nélkül adták, vagyis
azok, akik a bért kapták, elővigyázatosak voltak
és nem adtak magukról írást. Az olvasó tehát ne
tartson ártatlannak minden olyan írót és hír-
lapírót, aki· ebben a névsorban nem szerepel, j
hiszen, hogy a sok közül csak egyet említsek,
itt van például az Országos Propaganda Bizott-
ság számára kiutalt 350.000 korona, amit e
bizottságnak a Magyar Bank Múzeum-körúti
fiókjánál helyeztek letétbe, és amiről nincs el-
számolása mai napig sem. Folyószámlán csekkel
utalványoznak, a csekktulajdonosnak pedig nem
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kell, hogy a nevét rávezesse, az sem szükséges,
hogy maga vegye fel az összeget, küldheti
maga helyett a Cicerone boyt és soha nem fogja
megtudni az olvasó, hogy ki volt az a ,,szerkesztő
úr,“ aki 150 koronát vagy 10.000 K kapott.

Viszont arra kérem az olvasót, hogy ne ítél-
jen el mindenkit, aki ebben a névsorban szerepel,
mert itt vannak például szegény hivatalnoknők,
gépírónők és gyorsírónők, akik a miniszterelnök-
ségen keserves munkáért 100 vagy 200 esetleg
a legszerencsésebb körülmények között 400 kor.
segélyt kaptak egy hónapra, akik azért az összeg-
ért nagyon megvesződtek és ezt nagyon megérde-
melték. Ne mondja tehát senki, hogy a gép-
írónők, akiknek neve itt a teljesség kedvéért elő-
fordult, csak azért, hogy a névsor hiteles legyen
és, hogy mondhassa az író, hogy semmit ki
nem hagyott a még megmaradt nyugták között,
hogy ezek bűnösök volnának. Ezek csakis a
hitelesség kedvéért szerepelnek. Ugyanez vonat-
kozik néhány újságíróra is, akik a miniszter-
elnökségi sajtóiroda egyes csoportjainál nyertek
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elhelyezést olyan időben, amikor lapjaik szer-
kesztőségében az ellenséges megszállás folytán
nem támogathattak senkit. Ilyen név 10—12
van, az olvasó magától is megtudja, hogy kikre
vonatkozik ez a külömbség tétel.

Viszont arra kell kérni mindenkit, aki még
a feltámadásban hisz és a réginek a helyén egy
uj tiszta erkölcsű Magyarországot kíván látni,
hogy azokat a neveket, amelyek nem esnek a
ebbe a kategóriába, soha el ne felejtse.

Azok a hírlapírók, akik-a miniszterelnökség
sajtóosztályának cikkeket írtak különféle hono-
ráriumokért, azok a legbűnösebbek. Azok nem
kaphatnak kegyelmet, mert nem voltak köte-
lezve ilyen cikkeket írni, hanem önként ajánl-
koztak fel azért, hogy jobban költekezhessenek.
Mert akármilyen szomorú korszak is volt az,
amelyik letűnt, a Károlyi érája és a szovjet-
uralom, egyet nem lehet állítani, azt, hogy az
újságírót több munkára kényszerítette volna,
mint a korábbi kiadó. Senkinek nem kellett az
újságírók közül a propaganda szolgálatába állni
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nagyobb mértékben, mint ahogy azt a felelős
szerkesztők helyébe ültetett bitorló követelhette.
Azokat az újságírókat, akiket itt az olvasó talál,
legfeljebb felkérték a szovjet propaganda szol-
gálatára, felkérték és elcsábították. És az újság-
író gyenge volt. Ekkor azonban már viselje a
következményeit, minél öregebb és tekintélye-
sebb újságíró, annál súlyosabban. Azzal tehát
senki ne védekezzék, hogy kényszeri tették a
propaganda szolgálatára, mert ilyen kényszer
nem volt, csak gyalázatos újságírók voltak, akik
kisebb-nagyobb összegekért ezt a proj)agandát
önként, avagy csekély csábításért szolgálták.

Ezekután menjen ez a könyv a maga
útjára, azok pedig, akik benne bűnösökként
szerepelnek, az örök gyalázatba.



A rendelkezési alap főbb tételei
1918. október 30-tól 1918. december

31-ig.



A Wekerle-kormány eltávozása után és a Károlyi-
on Misztérium hivatalbalépése napján, október 30-án
3,080 korona 50 fillér volt a miniszterelnökség
rendelkezési alapjában. Ebből az összegből novem-
ber l-én kifizet a segédhivatali főigazgató 800 koro-
nát Drasche-Lázár Alfréd későbbi államtitkárnak,
akkor az elnöki osztályt vezető miniszteri tanácsos-
nak (jogosan járó különilletmény, illetőleg költség-
átalány), Andor László segédhivatali főigazgatónak,
a legkitűnőbb főtisztviselők egyikének 50, azaz
ötveii koronát. Mudrony Pál özvegye 125 koronát
kap! Jól vésse az emlékezetébe az olvasó ezt a három
nyomorult tételt és jusson eszébe mindegyik, amikor
a szerkesztő uraknak juttatott szép számú ezresek-
ről lesz szó.

Mi a Károlyi-kormány egyik legelső teendője!
Mi volna más, mint november 4-én alaposan ineg-
lömni a kimerült rendelkezési alapot. Λ 4847. szánni
utalvány alapján 200,000 koronát kér a központi
állampénztártól.

Ezt a törvénytelenséget is csak az oly erősen bűnö-
ző hajlandóságú terhelt ember engedhette meg magá-
nak, mint a milyen gróf Károlyi Mihály. Végre is
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az állampénztárból nem lehet kimerült rendelkezési
alapokat csak úgy, egyszerű utalványozásra, ismét
sajtóüzemképcssé tenni. Rendelkezési alapra az állam-
pénztárból csak a költségvetés rendelkezései értel-
mében lehet költségvetésileg megállapított tétele-
ket, illetőleg egyszerűen tételt átutalni. 1918. no-
vember 4-én pedig volt költségvetés, a forradalom
nem helyezte hatályon kívül a régi törvényeket,
sőt azokat egyenesen fenntartotta. S különben is
200.000 korona akkora tétel, amit pót-dotációnak
a rendelkezési alap javára, a korábbi gyakorlat
nem ismert. A miniszterelnök rendelkezési alapja
régebben egész évre 40,000 korona volt s csak utóbb
emelte azt a törvény 200,000 koronára.

A miniszterelnöknek ez a 200.000 koronás ren-
delkezési alapja állandó parlamenti viták tárgya
volt régi, jobb és tisztességesebb években. Többet,
mint 200,000 koronát — egy költségvetési évben —
a magyar miniszterelnök nem kaphatott. S erről a
200.000 koronáról is el kellett számolnia — nyugta
és utalvány szerint. Ha nem is az állami számvevő-
széknek, de a királynak. Ebben a megvilágításban
kell az olvasónak megnéznie Károlyi és cinkosai
pénzkezelését.

*
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Mondottuk, hogy Károlyi első dolga egy
200.000 koronás lopás volt. November 4-én elő-
ször dugta be enyves kezét az állampénztárba s
kihozott onnan a rendelkezési alap javára 200.000
K-át. S ez a 200.000 korona még nem minden. Nov.
5-én újból befolyik az állampénztárból a rendelkezési
alapra 66.667 korona; november 12-én a 8240.
számú utalványon megint benyúl a kormány a
halálosan beteg magyar állam pénztárába s most már

kerek egymillió koronái

emel ki onnan. December 2-án a 9401. utalvány
újból egymillió koronát lop el a központi állam-
pénztárból a rendelkezési alap javára. 1919. január
7-én ismét egymillió koronát kér az állampénztártól
a kormány s befizeti azt a miniszterelnök rendel-
kezési alapjára. Kilenc hét alatt 3.266,000 koronát
rabolt el Károlyi Mihály kormánya az állampénztárból.

Mint említettük a rendelkezési alap első dota-
lása 200,000 koronával 1918. november 4-én tör-
tént. Ugyanezen a napon

100,000 koronát

utalványoz a miniszterelnök a hadügyminiszternek,
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az alkoholista Linder Béla ezredesnek ismeretlen
céllal: Hadzsics Emil számára.

Ugyancsak november 4-án

20,000 koronát

fizet a rendelkezési alap CZOBOR PÉTER részére
Albert Tivadarnak.

November 5-én Lovászy Márton miniszter 20,000
koronát kap a rendelkezési alapból a balkáni főhadi-
szállásra induló küldöttség költségeire.

November 5. A Nemzeti Casino vendéglőse
5335 korona 10 fillért kap a szállított ételekért és
italokért.

November 7. Hangay Sándor légügyi kormány-
biztosnak előlegül 30,000 koronát fizet a miniszter-
elnök.

November 8. KÉRI PÁL, az Est volt munka-
társa 10,000 koronát kap gróf Károlyi Mihálytól.

November 9. Dr. Jelűnek Morton miniszteri
titkár (sajtóiroda) befizet a rendelkezési, alapra
50,000 koronát. Hogy kihez küldötte a Károlyi-
kormány dr. Jellineket ezért a csekélységért, azt a
rendelkezési alap naplója nem árulja el.

November 11. Dr. Czobor Péter úr megint pénz-
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hez jut. Ezúttal 2000 koronát vesz fel a rendelkezési
alapból.

November 11. Dr. Várady Antal írói tiszteletdij
címén 1000 koronát kap.

November 12. Rostkovitz Artur valami nemzet-
őrségi célra 1000 koronát vesz fel.

November 12. Dr. Kiss Dénes irodalmi munka
címén 1000 koronát nyugtáz, ugyané napon. —

Oroszlán Gábor ismeretlen címen 500 K-át kap.
November 13. Dr. Czobor Péternek megint pénz

kell: 3000 franc, azaz 7485 korona.
(Dr. Czobor Péter úr agyvelővel együtt sem ért

meg soha 7485 koronát, llát még a nélkül.)
November 13. Dr. Harrer Ferenc alpolgármester

bécsi követ, 10000 korona előleget kér és kap.
Január 10-én ezt az előleget dr. Harrer hiánytalanul
visszatérítette.

November 13. Weigl Géza (Diener-Dénes József
„külügyi államtitkár1* úr titkára) 1500 koronának
kézhezvételét ismeri el.

November 13. Dr. Müller Menyhért volt kolozs-
vári hírlapíró, utóbb a kerületi munkásbiztosító-
pénztár tisztviselője átvesz 1000 koronát.

November 14. Dr. Czobor Péternek 20.000 koronát
fizet a rendelkezési alap. Ha már ezt az összeget is
volt bátorsága fölvenni, miért nem tartotta meg
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magának az ellenértékét, a 20.000 valótlan jelentést
dr. Czobor Péter úr?

November 14. Dr. Supka Gézának prágai úti-
költségre, 1 500 korona.

Fröhlich Károlynak: 1500 korona.
Fisch Jenőnek költség 1704 kor. 50 fill.
Zsoldos László írónak 600 korona.
Hadiigyminister céljai számára 50.000 korona.·
November 15. A Pesti Magyar Kereskedelmi

Banknak egy Svájcra kiállított chequeért 25.091/
kor. 67 fillér.

Müller Menyhértnek 400 korona.
Ugyancsak november 15-én fizetett egy koszo-

rúért gróf Károlyi Mihály 300 koronát az emberei
által meggyilkolt gróf Tisza István ravatalára, de
ez a koszorú soha nem került a ravatalra, mert a
gyászolók nem tűrték ott meg.

A miniszterelnökség koszorújáért (ez már fel-
került a koporsóra) ugyané napon 300 koronát fizet
az alap.

November 17. Gróf Károlyi Mihály ministerelnök
30.000 koronát fizetett a rendelkezési alapból Öimonyi
Henrynak (régebben polgári egyszerűséggel Henrik),
aki magántitkára és összes tiszta és nem tiszta anyagi
ügyeinek intézője volt.  Simonyi úr természetesen
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nem számolt el a ministerelnökség segédhivatal
főigazgatójának erről a 30.000 koronáról.

November 17. Dr. Halász Bála útiköltség címén
7500 koronát vesz fel.

November 17. Szatmári Jenő ismeretlen címen
1000 koronát vesz fel.

November 18. Széki.Sándor nyugtája 3000 koro-
náról.

November 19. Strasser Richárd propaganda költ-
ségek címén 10.000 korona.

November 19. Athenaeum nyomdának különféle
nyomdai munkákért 3700 korona.

November 20. Drasche—Lázár Alfréd államtit-
kárnak külügyi költségek fejében 2000 korona.

November 20. Pécsi Albertunk térképek költ-
ségeire 5000 korona.

November 20. Gergely István hírlapírónak 4000
korona.

November 20. Dr. Szabó Istvánnak, a Pesti
Napló munkatársának 1000 korona.

November 21. Habsburg József adománya a
harctéri katonák segélyezésére a Pesti Hazai Taka-
rékpénztár krisztinavárosi fiókjának 50.000 korona.

November 22. Egy ismeretlen nagyság, Farkas
Armand (nem ezen a néven született) mindenféle
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közelebbi cím megjelölése nélkül 40.000 koronát
vesz fel.

November 22. Bihari Sándornak költségekre
5000.— korona.

November 22. Dr. Sándor Sándor urnák,a Nemzet-
közi Távirati Hírlap szerkesztőjének 2000.— korona.

November 22. Szarvady Kálmánnak 2000.—
korona.

November 22. Gyulay Zsigmondnak 500 korona.
November 22. Réti Vilmosnak angol fordítá-

sokért 400 korona.
November 23. Markos Gyulának, a Herkó Páter

szerkesztőjének propaganda célokra 1000.— korona.
November 23. Rudas Izsó szerkesztőnek a Keleti

Értesítő hírlapírói szolgálatokért 2000.— korona.
November 23. Dr. Lédorcr Sándornak minden

közclibbi cim megjelölése nélkül 150,000.— korona.
November 24. Frölilicb Károlynak pártszer-

vezési költségekre 1500.— korona.
November 27. Garády Viktornak 3000.— korona

(a fiumei állami tiszt visel őség küldöttségének úti-
költségeire).

November 29. Dr. Pete Márton miniszteri taná-
csosnak propaganda célokra, a Londonba kiküldött
bizottság tagjai részére 100.000.— korona.

(Londonba tőlünk senki el nem jutott, oda
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bizottság soha nem ment. Dr. Pete Mártont ezért
a tételért felelősségre kell vonni.)

November 30. Dr. Fülep Lajosnak külföldi
propaganda költségekre 2000.— korona.

*

Λ rendelkezési alap egész jövedelme, beleértve
a másfélezer korona maradványt is, 1.318,547 korona
50 fillért tett ki novemberben. Ezzel szemben a
kiadás 970,213 korona 90 fillér volt. December
hóra maradványként átment 348,333 korona 54
fillér.

*

December 2. Lovászy Márton miniszternek propa-
ganda célokra 11,500 korona.

December 2. Schmidt Ilenrynek külföldi ut
költségeire 10,000.— korona.

December 2. Λ Magyar Távirati Iroda rendkívüli
kiadása fedezetéül 90,000 korona.

December 2. Diener-Dénes József külügyi állam-
titkárnak előlegül 17,000.— korona és 30,000.—
korona, összesen 47,000 korona.

December 3. Rosenfeld (Robinson) Lipót detek-
tivnek október,“ november, december hónapokra
4500 korona.
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(Ez a zug-magándetektív a Konstea-ügybcn is
szerepelt.)

December 5. Gróf Esterházy Mihálynak 50,000
korona.

December 6. Dr. Halász Sándornak vidéki propa-
ganda költségeire 5000 korona.

December 7. Petényi Lajosné részére Pelényi
Jánosnak 5000.— korona.

December 7. Dr. Kogutowitz Károlynak térkép-
rajzolásért 5000.— korona.

December 9. Egri Hírlap segélye 3 919. évre,
15.000 korona.

December 10. Simonyi Henry a külügyminisz-
térium nevében november és december hónapokra
100.000 koronát fizet be a rendelkezési alapra.

December 13. Lovászy Márton miniszternek a
külföldi sajtóval való összeköttetés költségeire 5000
korona.

December 13. A külügyminisztérium befizet 5,040
koronát a rendelkezési alapra.

December 16. A hajdumegyei sajtó számára
(Független Hajdúság segélyezése) 4800 korona.
December 13. Földes Sándornak 1000.— korona.
December 16. Vécsey Sándornak 700 korona.
December 16. Horváth Ede hírlapírónak gyors-
segély: 500.— korona.
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December 17. Dr. Szabóky N.-nek 1000 korona.
December 18. Grümvald Miksa számlájára Grün-

wald Henrik (Zürich) részére Hazai Banknak fizet-
tetik 10.000 korona.

December 18. A 0401. sz. utalvány alapján
1.000,000 korona a központi állampénztárból be-
vételeztél ik.

December 19. Kobek Kornél a Károlyi-párt
igazgatósága nevében visszafizet a rendelkezési alap-
nak 15,000 koronát.

December 19. A miniszterelnöknek a rendelke-
zési alap fizet 20,000 koronát.

December 19. Λ Politikai Híradó vidéki szer-
vezési költségeire Dr. Molnár Kálmán szerkesztő-
nek 0000 korona.

December 19. Λ Politikai Híradó három pél-
dányának előfizetési ára november és december
hónapokra 0000 korona.

December 19. Karezag Dezsőnek sajtópropa-
gandára 5000 korona.

December 19. Nógrády Gyulának költségekre
2000 korona.

December 20. Hotter Lajosnak sajtó célokra
1200 korona.

December 21. Rzeless Adorjánnak 2000 korona.
(Ennél a tételnél meg kell jegyeznünk, hogy
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a kifizetés tekintélyes újságírók kérésére történt.
Az azóta elhunyt Szeless Adorjánnak, aki régi függet-
lenségi újságíró és mindig tisztességes ember volt,
nagy betegségében valami pénzsegélyt óhajtottak
juttatni kollégái.)

December 23. Ifj. Csrepp Gézának október 20-tól
november 1-ig terjedő illetménye 3000 korona.

December 23. Csizmadia Sándor szocialista párt-
vezér nevében Sas Ede szerkesztő és író felvesz 5000
koronát.

December 23. Sas Ede röpiratért felvesz 1000
koronát.

December 23. Dobó Istvánnak kész kiadásokra
2000 korona.

December 23. Kiss Antalnak 2000 korona.
December 23. Párfy Lajosnak 2000 korona.
December 23. Áldori Károlynak 2000 korona.
December 23. Takács Bélának 2000 korona.
December 23. Fodor Tibornak 2000 korona.
December 23. Gergely Istvánnak írói munkáért

2500 korona.
December 23. Noiseux Kgmonduak, Károlyi

Mihály francia nevelőjének kész kiadása 2010 korona.
December 23. Pécsi Albertnek a „La Uongrie“

folyóiratért 7000 korona.
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December 24. Markos Gyulának a ,,Herkó Páter”
szerkesztőjének 1500 korona.

December 28. Dr. Várady Antalnak irodalmi
munkásságáért 2000 korona.

December 28. A Magyar Távirati Irodának be-
rendezkedésére 3 0,000 ko ro n a.

December 28. Sajó Sándor hírlapírónak sajtó
célokra 2000 korona.

December 28. Nagy Samunak, a „Budapesti
Hírlap” munkatársának sajtó célokra 2000 korona.

December 30. Zsoldos Lászlónak írói munkás-
ságáért 400 korona.

December 30. A nemzetiségi kormány proklamá-
ció költségeire a Franklin Társulatnak: 44,690
korona 44 fillér.

*

Eszerint december hónapban a novemberi marad-
vánnyal együtt a rendelkezési alap egész bevétele:
1.549,873 korona 50 fillér, kiadása: 3.497,240 korona
05 fillér volt.



Kéri Pál aktái.



Kéri Pál régebben a Pesti Napló, az ,,Est“
megszületése óta ennek munkatársa volt. Beszél
franciául és olaszul — a német nyelvet mindig
törte — s igy az újságírók társadalmában azok
közé a kevesek közé tartozott, akiket szégyen-
kezés nélkül el lehetett a külföldre küldeni. Sokat
tanult és olvasott; egyike volt a legnagyobb újság-
írói tehetségeknek. Sajnos: nemzeti érzés sohase
volt benne. Utóbb ezt nem is titkolta, sőt mind-
annyian tudtuk — akik csak vele érintkeztünk —
hogy egyik legkonokabb ellensége a magyar népnek
s a magyar nemzeti gondolatnak. Egyet el kell
ismerni. Mindig a maga útját járta, azaz, soha a
saját lapjáét. Ez a maga-ut végre is lejtőre vezette.
Λ Konsten-ügyben oly csúnya szerepet vállalt , hogy
az Est kénytelen volt dezavuálni s elbocsátását
a szerkesztőség kötelékéből csak az akkori közhan-
gulat és az ő múló utcai népszerűsége gátolta. Λ
háború utolsó napjaiban, amikor a nagy küzdelem
ránk oly gyászos kimenetele már nem volt kétséges —
teljesen megbolondult. Azokban a napokban, amikor
minden tisztességes embernek — még a régi ellen-
ségek szerint is — lehorgasztott fejjel kellett járni,
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ez a megátalkodott hazaáruló legboldogabb óráit
élte. Kaján arca örömtől ragyogott, amikor Magyar-
ország katasztrófájáról beszélt.

— „Most jön az én időm“ — mondogatta s
varjúmódra rászállt a halottra, hogy kivájja szemeit
és húsából lakozzék: Magyarországra, amelyet min-
dig gyűlölt. Perverzus agyában megtervezte az
októberi forradalmat. Meg is csinálta. Mert ő csinál-
tatta meg s meg is íratta, hogy az ő műve volt. S a
forradalmi éjszakát követő nap délutánján meg-
gyilkolták Tisza Istvánt. Nemcsak Károlyi Mihály
parancsára cselekedett, hanem ephialtesi érzékeit
elégítette ki. Tiszában gyűlölte Magyarországot és
a talán még jobbraforduló magyar jövő reményét,
a magyar faji erőt, az állami rendet, amelyet fel
akart borítani. Hat kivezényelt katona végzett a
városligeti villában a legkeményebb magyarral,
akire pártkülönbség nélkül könnybeboruló szemmel
gondolunk mindannyian. Tisza István véres holt-
testén keresztül ez a hazaáruló löki Magyarországot
arra a lejtőre, amelyen soká, nagyon soká nem lesz
megállás.

Tisza István meggyilkolása után Kéri Pál kül-
földre, Svájcba ment. Részben, hogy minél alaposabb
jogcíme legyen az államot fejni, részben, hogy
összeköttetésbe kerüljön az orosz bolsevikiek svájci
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vezetőivel. Rendkívüli követséget vezet Svájcba s
e küldetés költségének felszámítása körül (pénzzel
soha el nem számolt) óriási összegeket sülyesztett
el zsebeibe, hazug jelentéseivel pedig, melyek a
bolsevizmus közeli átterjedését egész Európában
hirdették, megerősítette Károlyit abban az elha-
tározásában, hogy a hatalmat Kunéknak átadja.
A rendelkezési alap tételei között megtalálja az
olvasó a Kéri Pál számára kiutalt összegek egy
részét, itt pedig közölünk néhány aktát, amelyek
mindennél jobban jellemzik a Károlyi-uralom ha-
rácsol ásait.

Íme az akták!

1070
Μ. I·:. sz.

Érkezett: 1919. február 10-én.
Tárgy: Hivatalból átirat a külügyminiszterhez

Kéri Pál svájci missziója egy tételének elszámolása
tárgyában.

Külügyminiszter Urnák!
Hivatali elődöm folyó évi november hó első nap-

jaiban Kéri Pál vezetése alatt rendkívüli diplomáciai
küldöttséget indított Svájcba.
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A magyar külügyminisztérium akkortájt még nem
volt megszervezve és ezért a miniszterelnökség fedezte
a misszió költségeit. Kéri Pál felhatalmazást nyert
akkor, hogy a Grossz Béla vezérigazgató által felajánlott
svájci letétét 193.840 koronát, azaz egyszázkilencven-
háromezernyolcszáznegyven koronát is szükség esetén
felhasználhassa. A küldöttség ezt az összeget tényleg
igénybe vette és ezért kérem Miniszter Urat, méltóztassék
intézkedni, hogy a 193.840 koronát kitevő összeg dr.
Grossz Béla vezérigazgatónak (Budapest,Nádor-utca 21.)
bclyegtelen nyugtája ellenében visszatéríttessék.

Budapest, 1919. február 10-én.
Gellért. Dr. Berinkey. Jellinek.

Tárgy: Intézkedés történik a Kéri-féle rendkívüli
diplomáciai misszió költségei egyik tételének kiutalása
iránt.

1070/M. E. 1919. szám alatt felkértük a magyar
külügyminisztériumot, hogy a Kéri-Pál féle rendkívüli
diplomáciai misszió egyik költségtételét 193.840koronát
azaz egyszázkilencvenháromezernyolcszáznegy ven koro-
nát Grossz Béla vezérigazgatónak fizesse ki, aki ezen
összeget, mint Svájcban elfekvő betétét a misszió ren-
delkezésére bocsátotta.

A külügyminisztérium 9004. Kü. eln. számú válasz-
iratban kijelenti, hogy nem rendelkezik a szükséges
anyagi eszközök felett és kéri a miniszterelnökséget,
hogy az utalványozást a múlt évi november hó 4-iki
minisztertanácson külügyi vonatkozású intézkedések
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fedezésére engedélyezett 1,000.000 koronából eszközölje,
miután ez az alap kimerült, és ezen kiadás fedezésére a
miniszterelnökség költségvetésében megfelelő hitel
nem áll rendelkezésre.

Tisztelettel tervezem
*

Minisztertanácsi előterjesztés.
Múlt évi november hó 6.-án a magyar kormány

megbízásából Kéri Pál vezetésével rendkívüli diplo-
máciai misszió indult Svájcba. Miután a missziót
valutáris nehézségek folytán elegendő anyagi eszközök-
kel ellátni nem lehetett, a magyar kormány elfogadta
Grossz Béla vezérigazgató azon ajánlatát, mellyei az ő
Svájcban elfekvő 193,840 koronát, azaz egyszáz-
kilencvcnháromezernyolcszáznegyven koronát kitevő
letétjét a misszió rendelkezésére bocsátotta. A kor-
mány felhatalmazta Kéri Pált, hogy az összeget szük-
ség esetén igénybe vehesse és miután a misszió a
betétet tényleg fel is vette, Giossz Béla vezérigazgató-
nak 193,840 koronát, azaz egyszázkilencvenhárom-
czernyolcszáznegyven koronát vissza kell téríteni.
Ezen kiadás fedezésére a miniszterelnökség költség-
vetésében megfelelő hitel nem áll rendelkezésére.
Az állam számviteléről szóló 1897.: XX. t.-c. 77.
§-a értelmében tehát tisztelettel kérem a miniszter-
tanács hozzájárulását ahhoz, hogy ezt az összeget,
mint előirányzat nélküli kiadást utalványozhassam
és a zárszámadási indokolás mellett elszámolhassam.

*
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A MAGYAR KÖZPONTI ÁLLAMPÉNZTÁRNAK.
BUDAPEST.
1918—19. évi szolgálat.
Rendkívüli kiadások, V-ik fejezet.
Átmeneti kiadások.
Előirányzatnélküli kiadás a Kéri Pál-féle rendkívüli

diplomáciai misszió részleges költségei.

Meghagyom a Központi Állampénztárnak, hogy a
Kéri Pál-féle rendkívüli diplomáciai misszióval kap-
csolatos költségek fedezésére Kazár Adolf miniszter-
elnökségi s. h. főigazgatónak hivatalos nyugtára
193,840, azaz Egyszázkilencvcnháromezemyolcszáz-
negyvenkoronát fizessen ki és a miniszterelnökségi tár-
canaplón a fent megjelölt módon számoljon cl.
Budapest, 1919. március 3.-án.

Gellért. Dr. Berinkcy. Jelinek.
Kiadás előtt lássa: pénzügyminisztérium, szám-

vevőség t. egyenes adóügyi csoportja fel és ellenjegyzés
végett.

Kiadás után lássa: Kazár Adolf s. h. főigazgató úr
a pénzfelvételi és rendelkezési alapról vezetett napló-
ban való elszámolása végett, azután vissza az előadóhoz.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG.
Külügyminisztérium

9004./Kü. M. Eln.

Miniszterelnök Úr!
Folyó hó 10-én kelt 1070/M. E. IV. számú nb.

átiratára való hivatkozással van szerencsém Miniszter-
elnök Úr figyelmét azon körülményre felhívni, hogy a
múlt évi november hó 4.-én tartott minisztertanács
határozata folytán a miniszterelnökség rendelkezési
alapja külügyi vonatkozású intézkedések, nevezete-
sen megbízatások és kiküldetések költségeinek fede-
zésére 1.000,000 koronával nyert kiegészítést.

Miután a Miniszterelnök Úr átiratában említett
Kéri Pál-íéle misszió kiutazása a fenti minisztertanácsi
határozat időpontjával összeesik és tudomásom szerint
épen a Kéri-féle és néhány más hasonló misszióval
járó költségek fedezésére utalta ki a minisztertanács
a szóban lévő 1.000,000 koronát, tisztelettel kérem
Miniszterelnök Urat, hogy a kérdéses 193,840 koro-
nát, azaz egyszázkilencvenháromezernyolcszáznegyven
koronát ezen alap keretében elszámoltatni méltóz-
tassék.

Felfogásom támogatására van szerencsém rá-
mutatni arra a körülményre, hogy a szóbanforgó
1.000,000 koronából, amelynek megszavazása kifeje-
zetten azzal az indokolással történt, hogy abból külügyi
vonatkozású intézkedések (kiküldetések, megbízások
stb.) költségei fedeztessenek, a külügyminisztériumnak
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1918. november és december hónapjaiban összesen
185,000 korona bocsáttatott rendelkezésére, mely
összeg azonban két részletben (nevezetesen 1918.
december 10-én 100,000 korona és 1918. december
13-án 85,040 korona), a miniszterelnökség házipénz-
tára ottani megkeresése folytán ismét megtéríttetett,
úgy hogy a külügyminisztérium a többször említett
1,000.000 koronából semmit sem költött el.

Végül pedig kénytelen vagyok azon körülményre'
is utalni, hogy a vezetésem alatt álló külügyminiszté-
rium nagyobb arányú anyagi eszközök hiányában a
nevezett összeget most folyósítani nem tudná, amiért
is kénytelen volnék annak fedezése céljából újólag
minisztertanácsi előterjesztéssel élni.

Budapest, 1919. február 19.-én.
A külügyminisztérium vezetője:

Harrer.
Iktatási szám: 1496., érkezett: 1919. február 27.



A rendelkezési alap főbb tételei
1919. január 1-től 1919. március 23-ig.



1919. január.

Maradványként átment 1919. január havára
52.(133 korona 45 fillér.

Jamuár 2. Simonyi Henry felvesz 2000. koronái.
Január 2. Dr. Karátsonyi Aladár menekült 

hírlapírónak 2000 koronát utal ki a sajtóiroda.
Január 3. Rosenfeld (Robinson) Lipót magán-

detektív januári illetménye 1500 korona.
Január 3. Dr. Reissmann Simonnak olvashatat-

lan eiiuü folyóirat első negyedévi segélyeképen
3000 korona.

Január 7. A 38. sz. utalvány alapján a központi 
állampénztárból bevétel 1,000.000 korona.

Január 7. A Nagyváradi Napló szerkesztő-tu-
lajdonosának, Fehér Dezsőnek 1919. évi segélye:
15.000 korona.

Január 8. K ....... Józsefnek 100.000 korona.
(A rendelkezési alapnak Kazár Adolf segéd-

hivatali főigazgató által vezetett naplójában sincs ez a 
névkiirva. Mindaddig tehát, amíg gróf Károlyi Mihály 
felelősségre vonható nem lesz, nem tudhatjuk, hogy 
ezt a nagy összeget melyik K........ úr vette fel.)
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Január 8. Bárdos Imrének propaganda célokra
30.000 korona

Január 10. Politikai Híradó három példányára
1010. évre .'$(!.000 korona.

Január 10. Békást Jenőnek 2000 korona.
Január 10. Dobó Istvánnak költségekre 10.000 K.
Január 12. Oesterreicher Andornak szolgálatok-

ért 5000 korona.
Január 14. Dr. Halász Sándornak bécsi útért

5000 korona.
Január 14. Herceg Gézának a Oorricrc Della .

Sera távirataiért 5000 korona.
Január 14. Dr. Kiss Dénesnek Írói tiszteletdij:

1000 korona.
Január 15. Kéri Pál hírlapíró részére kiutalt

100.000 francért a Magyar Banknak 299.033 korona
45 fillér.

Január 15. Vészi Margitnak, Az Est munka-
társának kiállított hitellevélért 10.000 korona.

Január 15. Mandovszky Richárd hírlapírónak
a Neues Pester Journal szerkesztőjének, propa-
ganda célokra 3000 korona.

*

        Január     első felében a rendelkezési alap jövedelme
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1,052.633 korona 49 Mér,a kiadása 575.786 korona
41 fillér volt. Január második felére maradt 476.847
korona 08 fillér.

*

Január 18. Rosenfeld (Robinson) Lipót magánde-
tektívnek végkielégítésért 10.000 korona.

Január 20. Major József „liirlapíró“-nak (pár
nap múlva a ministerelnökségi sajtóiroda vidéki osz-
tálya főnökének) ¼ évi subventio 5000 korona.

Január 21. Dr. Pécsi Albertunk 2500 korona.
Január 21. Dr. Hátky Zsigmondnak 1500 korona.
Január 21. La Hongrie folyóirat nyomdaköltségei

66.337 korona.
Január 25. Bácsmegyei Napló évi segélye

5000 korona.
Január 27. László Bélának, a Kassai Hírlap

szerkesztőjének évre 2500 korona.
Január 28. Rappaport Árpádnak 1000 korona.
Január 28. Dávid Bélának 1500 korona.
Január 28. Kozák Józsefnek 1500 korona.
Január 28. Borgmann Ödönnek 1500 korona.
Január 28. Taussig Józsefnek 1500 korona.
Január 28. Pollák Mórnak 1500 korona.
Január 31. A Magyar Távirati Irodának 64,000

korona.
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Január 31. Darvas Lászlónak, a Magyar Távirati
Iroda munkatársának végkielégítése: 24,000 korona.

Január 31. Ka dó Sámuelnek a Magyar Távirati-
Iroda volt tulajdonosának költségekre.40,000 korona.

*
Január második felében a rendelkezési alap

470,847 korona 08 fillért tett ki, a kiadások 225.561
korona 82 fillért tettek ki, jutott tehát marad-
ványképen február hónapra 251,285 korona 26 fillér.

*
1919. február.

Február l. Dr. D. J.-nek (valószínűleg dr. Dénes
Józsefnek) a „Déli IIirlap“ munkatársának 50.000
korona.

Február 1. Immerglüek Károlynak 1500 korona.
Február 1. Wassermann Lászlónak 1000 korona.
Február 3. A Magyar Távirati Irodának állami

kezelésbe történt átvételével kapcsolatos költségek
fedezésére az 5541. szánni utalvány alapján a köz-
ponti állami pénztárból bevétel 237,000 korona.

Február 4. Dr. Kadó Sámuelnek a Magyar Távi-
rati Iroda megváltási díja fejében 173,000 korona.

Február 6. Nagy Samunak, a Budapesti Hírlap
munkatársának, külföldi cikkekért 1500 korona.

Február 6. Sajó Sándor újságírónak 1500 korona.
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Február 6. Kálnoki Izidor hírlapírónak, ,,Az
Újság“ munkatársának, röpiratért 1000 korona.

Február 11. Dr. Szilágyi Hugónak, a Pesti Napló
munkatársának, a „Bűnös Budapest“ című munkáért
1000 korona.

Február 12. Puszta Béla, a Déli Hírlap munka-
társa, dr. D. J. (valószínűleg Dénes József) nevében
visszafizeti az 1-én felvett 50,000 koronát.

Február 15. Általános Beszerzési és Szállítmá-
nyozási R.-T.-nak a „Ballada 1000 év múlva“ plakát-
jáért 3000 korona.

(A balladát Erdős ltenée „Az Újság“ írónője
írta. Elmondja benne, „hogy nyere országot jó
Károlyi Mihály.“)

Február 15. Brájjer Lajos fiumei szerkesztőnek
a fiumei Estilap ¼ évi segélyeképen 6000 korona,
tudósítói díj címén 5000 korona.

Február 17. Bcriukcy Dénes miniszterelnöknek
propaganda célokra 100,000 korona.

Február 24. A kereskedelmi minisztérium Uan-
gay Sándor százados (légügyi kormánybiztos) 30,000
korona előlegét a miniszterelnökség rendelkezési
alapjának visszatéríti.

Február 24. Párdány Oszkár miniszteri osztály-
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott sajtótudó-
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sítónak, a miniszterelnökségi sajtóiroda tagjának-
svájci ut költségeire 10,000 korona

Február 27. A 13871. számú utalvány alapján
a központi állami pénztárból 300,000 korona bevétel.

*
Február havában a rendelkezési alapban 878,280

korona 20 fillér volt. A kiadás 507,443 korona 35
fillért tett ki, maradványképen átment márciusra
373,842 korona 23 fillér.

1919. március.
Március 11. Eappaport Árpádnak költségei meg-

térítéséül 2000 korona.
Március 11. Simonyi Henrynak február és már-

cius 4000 korona.
Március 14. Vágó Jenő kiadásai 6000 korona.
Márcitis 15. Berinkey Dénes miniszterelnök-

nek közelebbről meg nem jelölt címen 7000 korona.
Március 23. Herczeg Géza miniszteri tanácsos-

nak, asajtó informátios osztály által kifejtett propa-
ganda költségekre 300,000 korona.



A rendelkezési alap a szovjet alatt



A rendelkezési alap következő tételei részben
még a letűnt Károlyi-uralom idejére esnek, illetőleg
1919. március 21-ike után utalványoztalak. Meg-
jegyezzük, hogy az egyes tételek nem időrendben
adatnak, hanem abban a sorrendben, amelyben az
aktacsomóban vannak.

S ezzel kezdjük:

Számla 10 kg. sertéshúsról.
Budapest székesfőváros élelmiszerszállitó üzeme

március 10-iki kelettel a következő számlát küldötte
Berinkey Dénes miniszterelnöknek:

Nagyméltóságu
Berinkey Dénes miniszterelnök úrnak

Budapesten.
Március hó 8-án szállított 10 kgr. sertéshúsról 130

koronát számítunk fel.
Ezután következik a következő megjegyzés:
„A mellékelt csekklapon a rendelkezési alapból

kifizetendő. Budapest, 1919. március 21. Dr. Berinkey
Dénes.”
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Dácz András soffőr autóalkatrészekért 390 koro-
nát kap.

A Budapesti Autóközlekedési K.-T. (Marta
garage) 4 kocsi viteldíja címén 530 korona 20 fillért
nyugtáz.

Sommer Béla, az Otthon-kör vendéglőse, a
kormányzótanácsnak március 24-én és 25-én tar-
tott ülései alkalmából szállított vacsorák költségei
fejében 2438— koronát számított fel. Az összeget
a rendelkezési alapból kifizették. A március 26-iki
kormányzótanácsi ülés alkalmával szállított vacso-
ráért Sommer Béla 1166 koronát kapott. A részletes
zámla a következő :

50 vacsora á 20 korona .............................  1000.— K
40 babkávé ...............................................     86.— ,,
40 tea ........................................................     80.— „

                                                     összesen 1106.— K.
Budapest szegény munkásainak az egyesített

élelmiszerjegy megfelelő szelvényeire ihatatlan pót-
kávét adtak és ugyanakkor a kormányzótanács
tagjai babkávét ittak az ország pénzéből. Egyébként
a március 25-iki Sommer-féle számlán is szerepel
50 szemes kávé. Ezért 100 koronát kellett fizetni.
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Időrendben nem, de sorrendben ezután követ-
kezik a Nemzeti kaszinó vendéglősének, Kedvessy-
nek március 20-iki számlája az ugyanakkor a miniszter-
elnökségen tartott vacsoráról. Ez a vacsoraszámla
a következő tételeket tartalmazza:

70 drb tojás risotto és gombával   350.— K
35 „ tészta chaudauval   105.— „
35 kávé    70.— ,,
20 drb alma   56.— ,,
15 „ narancs  60.— ,,
1 liter cognac  60.— ,,
kenyér ...  3.50 „
20 liter csopaki  280.— ,,
10 ,, villányi bor  156.— ,,
A nagy demokráciában azonban a szegény

soffőrnek csak félliter asztali bor jutott, amely a
számlán 5.60 korona árban szerepel.
/

Április 1-én a MÁV. befizet a Magyar Távirati
Iroda költségeire 20,000.— koronát, amiről a követ-
kező ellennyugta tanúskodik:

„20,000.— korona a MÁV. érdekében kifej-
tett tudósítói tevékenységéhez rendelkezésre álló
orgánumok részbeni fedezésére a magyar kormányzó-
tanács segédhivatali főigazgatójának fizettetik.“

Miután ebben az időben a Magyar Távirati



56

Iroda már állami tulajdon volt, a MÁV-tól a szol-
gálatai fejében követelt 20,000 korona nem egyébj
a rendelkezési alapnak az állami vasutak terhére
történt 20,000 koronás segítésénél.

Az Universal Autójavító műhelynek 1190.—
korona. Budapest, 1019. április 3.

2000 drb Memfisz cigaretta a forradalmi Kor-
mányzótanács számára 360.— korona.

Április 3-ról utalvány 5000 koronáról, melyet
a Hazai pénztárból a külügyi népbiztosság részére
kölcsönképen kell kifizetni.

Gárdái Sándor elnök.

Április 4-én a külügyi népbiztosság megtéríti
ezt az 5000 koronát.

Március 31-én a Nemzeti kaszinó vendéglőse,
Kedvessy 1639 korona 50 fillér értékű vacsorákat
számít fel a Kormányzótanácsnak. Az étrend a
következő:



Ez a március 28-iki vacsora volt.

Március 30-án a következő menüvel szolgált a
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40 potage patmesannal   80.— k
80 drb tojás gombával, rizzsel és paradi-

csommal   360.— „
40 drb képviselőfánk  112.— ,,

40 ,, alma  96.— ,,
40 ,, kenyér  4.— „
40 kávé  80.— „
Szakácsnak  20.— „
Nemzeti Kaszinó vendéglőse:
30 tea cukorral  75.— K
60 drb sonkás szendvics  480.— ,,
35 katona részére füstölt hús és kenyér 297.50 ,,
35 drb ugorka   35.— ,,

Április 12-én az ismeretlen Tekler Mihály isme-
retlen címen felvesz 100.— koronát.
— I

Április 1. A K. u. k. Autoersatzdepot 4080
koronát kap javításért.

Ismét Kedepssy számlája április 2-án és 6-án
szállít ott ételek ára fejében 1800.— koronáról.
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50 drb potage   100.“- K
50 adag oeufs mollets parmesan mártással

és vajas metélttel  400.— ,,
50 adag almáslcpény  150.—
50 fekete kávé i  100.— „
50 alma  140..— ,,
Szakácsnak  20.— „

50 adag kenyér  5.— „

Az április G-iki vacsora szintén igen jó volt.
50 adag zeller leves .. 100.— K
50 ,, oeuffs piemott risottóval   450.— ,,
50 drb almás rétes   50.— ,,
50 ,, fekete kávé szemes   100.— „
50 „ kenyér  5.— ,,
Két szakácsnak   40.— „

Április 24. Kedvessy, a Nemzeti kaszinó ven-
déglőse az április 12-iki vacsoráról 1230 koronás
számlát küld a Forradalmi Kormányzótanácsnak.
A vacsora a következő volt:
50 leves   100.— K
50 adag sertéskaraj  .  700.— „
50 káposzta köret   75.— „

150 drb töltött palacsinta   240.— „
50 fekete kávé    100.— „
50 adag kenyér     5.— „

Két szakácsnak   40.— „
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Az Universal autójavító műhely 440 koronát
számít fel autójavításért.

Április IS.

Székely Béla pénzügyi népbiztos elvtársnak
Budapest.

Felkérjük Elvtársat, hogy Garbai Sándor elvtárs,
a Forradalmi Kormányzótanács részére készpénzfizetés
ellenében 5000 drb princcsszász cigarettát és 2000 drb
trabucot engedélyezni szíveskedjék.

A Forradaltni Kormányzótanács elnöksége.

A levél másolatán a következő feljegyzés olvas-
ható:

,, Rendelkezési alapból kifizetendő.
Április 19. Petneházy, az elnöki osztály vezetője.“

Április 23. Kalmár elvtárs Demeter Vilmos
brassói lakosnak azzal a megjegyzéssel, hogy most
érkezett Szibériából, segélyként 200 koronát kiutal.

Április 12. Az ezer koronás vacsora-számlák
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hónapjában Mudrony Pál özvegye 125 korona havi
nyugdíjat kap a rendelkezési alapból.

Április 12. Kalmár elvtárs Majni Kornél hadi-
rokkantnak 100 korona segélyt utal ki.

Május 14. Főttel János vörös hadseregbeli ka-
tona a szülei részére 200 korona segélyt kap.

Május 16. A központi állami pénztár 200.000
koronát ad a rendelkezési alapnak.

Május 17. 400 korona autógumimra.

Május 19. Kunfi Zsigmond népbiztos elvtárs
1 napi kalocsai út költségei fejében 319 korona 20
fillért számít fel.

Május 20. özv. Lipták Józsefnénak 100 korona
segély.

Május 21. Kaufer Sándornak 100 korona segély.

Május 23. Az autó felszereléséért 5000 korona.
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Május 23. Révész Mihály jegyző költség címén
382 korona 40 fillért kap.

Május 24. A forradalmi kormányzótanács elnök-
ségi segédhivatalához odatartozók számára gyors
segélyképpen 32,500 koronát fizet a rendelkezési alap.

Kalmár elvtárs, azelőtt a szabadkai Munkás-
biztosító pénztár igazgatója, mint elnöki megbízott
a forradalmi kormányzótanács elnökségében, önma-
gának 1500 korona pótlékot utalványoz, és az utal-
vány alapján március 27-től május 31-ig 3200 koronát
vesz fel.

Májns 30. A kormányzótanács alkalmazottai-
nak 33,800 korona gyorssegély.

Május 30. Józsa Antal sajtótudósítónak 1500
korona gyorssegély.

Június 1. Kalmár elvtárs ismét utalványoz
magának 1500 koronát.

Május 30. Krasznai Lenke gépírónőnek 700 kor.
gyorssegély.



62

Május 31. Felszeghy Bélának a forradalmi
kormányzótanács elnökségi előadójának 700 korona
gyorssegély.

Május 8. özv. Mudrony Pálné május havi nyug-
tája .125 korona.

Május 28. Az Univerzal autójavító műhelynek
javításért 620 korona. *

Június 2. Auto kárpitos munka címén 3400 K-át
nyugtáz Surányi Pista (hivatalos nyugtán az István
egész kedélyesen Pistának írta magát). ·

Május 14. Szénássy Bélának egy albumért 45 K.

Június 2. Rétky Gyula sajtótudosítónak 1200
korona.

Június 10. Csermely Károly autoköpenyért
3000 korona.

Június 11. Fritz Richardnak kegydíj 250 korona.

Június 18. Grünhut Adolfnak 4200 korona.
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Június 30. Győri Ernőnek 600 korona hat cik-
kért. A cikkek címei:
1. „A diktatúrától a kommunista államig
2. „Kútmérgezés.“
3. „Proletárfegyelem“
4. „Vörös tűz.“
5. „Egy téglát, vagy egy falat kenyeret“
6. „A bolsevizmus réme.“

Június 11. Mühlberg Oszkár kész kiadásai:
520 korona 50 fillér.

JEGYZÉK
a tanácselnökség sajtóosztálya vidéki csoportja tag-

jainak 1919. július havi járulékaíról:
Lippai Dezső   2100 K
Benedek Árpád    1200 ,,
Szekula Jenő   1200 „
Villányi Andor    1200 ,,
Nagy Imre  1200 ,,
Sál gó Sándor    1200
Kron Gyula dr  1200 ,,
Feleki József   .1300 ,,
Dutka Ákos   1300 ,,
Geréb István   1200 ,,
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Nagy Samu  1200 K
Győri Imre ...   1200 ·„
Kiss Emire     1300 ,,
Major Dezső   1300 „
Gyulai Zsigmond  1300 „
Kelemen Béla   1300 ,,
Nagy Iván    1300 ,,
Katona Béla  1300
(Nem azonos az „Az Újság“ köz-

gazdasági szerkesztőjével.)
Teller Kálmán  1300 „
Sassy Csaba   1300 „
Földes Sándor  1300 „
Fóthy János   1300 „
Szentmiklóssy Andor   1300 ,,
Lichtenstein Manó   1300 „
GerŐ Manó   000 „
Darvas Henrik   000 „
Dr. Reissmann Simon   000 „
Dr. Reismann Henrik    .·. *000 „
Tóth Zoltán   600 „
Sümeghy Zoltán  600 „
Kubai Endre   600 „
Réti Gyula  600 „
Dénes Sándor   600
Kertész László  600 „
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Ligeti Enő   600 K
Magyar Margit  900 ,,
Faragó Józsa   900 „
Lőwy Böske 900 ,,
Horváth István  800 „
Noszágh Ferenc“ 800 „
Koch János   800 „
Miskolczi Márk   800 ,,
Faragó Sándor   400 ,,
Mill ári Imre   1200 „
Dr. Halász Sándor   1200 ,,

Hírszolgálati csoport.

Horovitz Gusztáv   2400 K
Kázraéri Kázmér  2400 ,,
Lajta Andor  2400 ,,
Liptó István  2400 ,,
Békási Jenő  , 2400 „
Hajdú Sándor  2400 ,,
Sebők Gyula  2400 „
Kulhanek Ferenc   2400 „
Várhai Zoltán   2400 ,,
Kass Endre   2400 ,,
Andor Gyula   2400 ,,
Székely Dávid   1800 ,,



1800K
1400
1400
1800
1800
1800
1400>1800
1800
1800
] 800
1400
1800
1800
1800
1400
1800
900
900
900
900
 900
1400
1400
900
900
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Sípos István
Lorencz Rezső
Feith Jenő
Skita Ervin
Sebők László
ifj. Habár Mihály . .
Koplik Gyula
Nemes Jenő
Holló Tivadar
Gárda Andor
Fehér Jenő
Szvetlik István ... .
Pogáuy Imre
Reicher Jenő
Vajda József
Zalán Tiboi
Nagy Andor
Scheer Gizella
Groszmann Gitta .. .
Váradv Erzsébet ...
Bállá Jolán
Organek Ilona
Mühlberg Oszkár
Koithy József Lajos
Molnár Iby
Wimmer Margit
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Adler Jolán   900 K
Pongrácz Honk»   900 „
Goldstein Béla  800 ,,
Halász Mihály   800 ,,
Engloner Béla   800 ,,
Goor Pál  1800 „
Roch József   400 „



Herczeg Géza

300,000 koronás elszámolása.



Március 23-án Herczeg Géza hírlapíró, a Berinkey-
kormány szerint miniszteri tanácsos, aki a sajtó-
irodában vezető állást töltött be, 300,000 koronát
kapott propaganda célokra. Erről a 300,000 koroná-
ról szeptemberben számolt el Herczeg. Az elszámolás
aktái itt következnek:

Szeptember 5-iki elszámolás.
Az 1919. évi március 21-iki minisztertanács állal

megszavazott 500,000 koronából a miniszterelnökség házi
pénztárából Kazár Adolf főigazgató úr március 23.-án a
miniszterelnökség bel- és külföldi sajtóinformációs osztályá-
nak januári, februári és márciusi kiadások fedezésére 300,000
koronát, azaz háromszázezer koronát adott át Herczeg
Géza miniszteri tanácsosnak. Herczeg Géza úr a mai napon
ezen összeggel nekem számolt el és pedig a következőképen:
átadott 59 drb nyugtát K 273,637.— összegről és 26,363 K
észpénzmaradványt.

91 drb hamis200 .....................K  18,200.— K
3 „ jó 200 „ ......................... 000.— „

290 ,, hamis 25 ,, ......................... 7,275.— ,,
2 „ jó 25 ...................................  50.— „

47 „ 5 ............................. 235.— „
                                                                       3.—
                                                                               263.63. — K
1919. szeptember 5.

PAJOR JÓZSEF
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ELSZÁMOLÁS
300.000 K azaz Háromszázezer koronáról,

mely összeget Kazár főigazgató úr a íniuisterelnökség
bel- és külföldi sajtóinformációs osztályának március
23-án Herczeg Géza miniszteri tanácsos úr nyugtá-
jára átadott.

Az 1919. évi március 21.-én tartott miniszter-
tanács hiteles jegyzőkönyvének tanúsága szerint a
minisztertanács a bel-és külföldi sajtóosztály részére, az
úgynevezett propaganda kiadások fedezésére 500,000
koronát szavazott meg. Körülbelül ennyi is volt az
az összeg, melynek kifizetésére a január, február
és március 'hónapokban megrendelt nyomtatványok
szerkesztési és előállítási költségével felmerült. A meg-
szavazott 500,000.— koronából mindössze 300,000.—
K került kifizetésre, amely összegből a kifizetések
úgy történhettek, hogy az egyes tételekben meg-
egyezést kellett keresni. Sikerült is a nyomdákkal,
igy elsősorban a Kultúra és Ujságüzem nyomdákkal
megegyezésre jutni, hogy a változott viszonyokra való
tekintettel a nyomdák követeléseik egy részéről le-
mondottak. Tudomásom szerint a január, február és
március hónapokban rendelt nyomtatványok szer-
kesztése és előállítási költségéből immár mindössze
egy tétel elintézetlen, a Wodiancr-nyomdának egy
21,500.— koronás követelése, a földreform-néptörvény
népszerű ismertetéséről szóló röpirat előállításáról. Ezen
az egy tételen kívül a Berinkey-kormány alatt végzett
minden egyéb munkálat teljes kifizetést nyert, 273.000K
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összegben, amelyről szóló nyugtákat idezárom. Ugyan-
csak mellékelem az elszámolás alapját képező fenn-
maradt K 20,303.— készpénzt is. A miniszteri bél-
és külföldi sajtóinformációs osztály, amelynek vezetője
voltam, egyébként pénzt nem kezelt, semmiféle propa-
ganda kiadással nem foglalkozott, az ilyenféle kiadá-
sokat közvetlenül a köztársasági elnök titkári hivatala
intézte és a 300,000.— K is úgy jutott hozzám, hogy
a változott viszonyokra való tekintettel a köztársa-
sági elnök titkári hivatala működését beszüntette, a
folyamatban levő ügyeket likvidálni kellett és a likvi-
dáció a köztársasági elnök titkári hivatalának, illetőleg
Simonyi Henrik miniszteri tanácsosnak utasítása alap-
ján történt.

HERCZEG GÉZA.

Az elszámolás titán következnek az egyes
nyugták.

Nyugta 2000 K azaz Kettőezer koronáról,
mely összeget a Fellner Andorról szóló röpirat honorá-
riuma és az aradi utazás költségei fejében a miniszter-
elnökség sajtóosztályának propaganda alapjából a
mai napon hiány nélkül felvettem.
1919. március 20.

DR. MOLNÁR KÁLMÁN.
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Nyugta 1500 K azaz Egyezerötszáz koronáról,
mely összeget a miniszterelnökség sajtóosztályának
utasítása szerint végzett munka fejében a mai napon
hiánytalanul felvettem.
1919. március 24.

SERÉNY ALADÁR.

A sovjet alatt vörös katona volt, parancsnoka egy
terrorista csapatnak, amely a vidéken a paraszto-
kat kirabolta. Jelentéktelen, panamista újságíró.

Nyugta 1200 K azaz Egy ezerkettőszáz koronáról,
mely összeget a Terstyánszky-féle röpirat anyaga össze-
gyűjtésének honoráriumaképen a tanácselnökség propa-
gandaalapjából a mai napon hiány nélkül felvettem.
1919. március 24.

BAR A RÁ S LÓRÁND
.

RÉVÉSZ ÉS BÍRÓ
fényképező cég március 24-én 3000.— koronát nyugtáz
éspedig 1000.— koronát fényképezési munka és 2000.—
koronát március 15-én adott nyomdaelőleg· fejében.
Március 24.-én —

DR. BAKONYI ENDRE
miniszteri titkár, dr. Bakonyi Samu volt országgyűlési
képviselő fia 750.— koronát nyugtáz a Károlyi és
Wilson röpirat honoráriumának második részlete
gyanánt.
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Nyugta 2000 K azaz Kettőezer koronától,
mely összeget forradalmi közlemények és képek köz-
léséért a propaganda alapból hiány nélkül felvettem.
1910. március 24.
DR. ENDRŐDI BÉLA

,,A Társaság“ felelős szerkesztője.

A Kultúra nyomda

19.300 koronáról szóló számlája ős nyugtája,
mely a következőképen oszlik meg:
The Slovacs angol röpirat 000 K.
ö felsége a király nevében. Röpirat 2400.— K.
Mihály vajda, füzet 5000.— K.
Rapport 5000.— K.
Statisztika 0300.— K.

1919. március 20.-án
Al>qit DEZSŐ

hírlapíró, a Nap munkatársa 1000.— K-t nyugtáz,
mely összeget Károlyi-könyvtár szerkesztése fejében
kapta a miniszterelnökségtől.

1919. március 24-én
az újpesti városi hirdető

300.— koronát nyugtáz plakátok felragasztása fejében.
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Március 24-én
BÉR DEZSŐ 4000 K-t

nyugtáz eképen: „Elismervény, hegyrajzaimért a
propaganda alapból ezen összeget hiánytalanul felvet-
tem.“ Herczeg Géza miniszteri tanácsos az elszámolás-
nak úgynevezett naplójában megjegyzi, hogy ez az
összeg a Borsszem Jankó propaganda számára vonat-
kozott.

Március 24-én
                 BIZONY LÁSZLÓ hírlapíró elismeri 1000 K

átvételét „Magyarország nyersanyagszükséglete“ cimü
korszakos müvéért.

1919. március 21.
Az Újság üzem nyugtáz 83.000 K-t

és — ez a nyugták sorrendje a kezelt alapban — feb-
ruár 28-án 45.— K-t.

Március 24.-én
DR. ZAMBRA ALAJOS

olasz fordításokért 300.— koronát kap.

Március 24-én Hughes-kezelöknek 350.— K külön
jutalmat fizetnek ki.
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KRASZNAl LENKE
a sajtóiroda gépírónőjc március 25-én 200.— K külön
munkadíjat nyugtáz.

Március 17.-ón Grill könyvkereskedő cég (Benkő
Gyula) 1536 K-t számláz és nyugtáz a miniszter-
elnökségnek egy röpiratért, amely „Mi az a köztár-
saság?“ címen
HUNGÁRICUS
álnév alatt jelent meg.

Nyugta 1500 K azaz Egyezerötszáz koronáról,
mely összeget a Magyar Lyra francia nyelvű antoló-
giának szerkesztési és fordítási munkadija fejében a
propaganda alapból fc'vettem.

HORVÁTH HENRIK
Március 25.-én

DR. RÉTI GYE LA
500.— K-t ismét a forradalmi röpiratok szerkeszté-
séé! t és a sajtóosztályban végzett korrigálásért.

Március 25.-én
DR. KOGUTO VITZ KÁROLY

1500.— koronát vesz fel Magyarország egysége cimü
röpiratért.
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Ezután következik a nyugták sorrendjében
Károlyi Mihály gróf hírhedt magántitkárának és
Későbbi hivatalos titkárának

SIMONYI HENRY
következő nyugtája:

A Magyar Népköztársaság
elnöke.

N Y U G T A .
19.000.— K, azaz Tizcnkilencezerr koronáról,

amelyet a propagandaalap helyett fizettünk. (12,000.—
koronát Gellért Oszkár útján a Friss Újságnak, 7000
koronát írógépekre.)

1919. március 25. SIMONYI HENRY.

A következő nyugta is Károlyi környezetéből
származik:
Nyugta 5000.— K, azaz ötezer koronáról, melyet a
rendelkezési alapból november 1-től március 1-ig
kiutalt fizetésemre a Herczeg Gézától felvettem.
1919. március 25.

JESZENSZKY IMRE.

Március 24.-én
GRUBER ANNA

hivatalnoknő 400.— K-t kap rendkívüli munkáért.
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A Z ÚJ SÁ GÜZE M  NY O M D A

. március 3.-án számláz és nyugtáz 21,800.— K-t a
Károlyi-proklamációért. Ugyanez a nyomda március
3-iki kelettel 8350.— K-t nyugtáz röpiratokért, majd
következik
AZ ÚJSÁG ÜZEM nyugtája 70.320.— K-ról,
a következő röpiratokért: „Katonák hóhérai, Lukachich
Frigyes főherceg, Mi az, hogy ellenforradalom?“ (ilyen
tiszta magyarsággal azelőtt csak a Király-utca és
Dob-utca kávéházaiban és kávéméréseiben beszéltek,
Károlyi alatt ez a hang bevonult a miniszterelnökségre),
„Az uzsoki hős.“
Március 25.-én a

                A KULTÚRA NYOMDA
további 20,900).— K-t nyugtáz.
—

Március 27.-én
MARCALI FLÓRA

Herczeg Gézától 400.— K-t vesz fel az „Ady Endre
szoboralap“ javára. (E rejtvény megfejtői e könyv
Írójától egy-egy tiszteletpéldányt kapnak, ha megtisz-
telik, avval, hogy elfogadják.)
Március 7.-én

            VÉRTES MARCELL
rajzoló 2000.— K-t vesz fel plakátokért.
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           A GLOBUS NYOMDA
március 28.-án 8000.— K-t nyugtáz.

           AZ URÁNIA KÖNYVNYOMDA
március 22-én 13.800.— és külön 1900.—, K-t

nyugtáz. Ugyan-e napról van az Uránia nyomdának
egy 2800.— K-s nyugtája is.

Március 28-iki kelettel a
RÉVÉSZ ÉS BÍRÓ

cégnek, illetőleg Révész Imrének egészen különös üzlete
mutatkozik az Athenaeum nyugtájából, mely 13.952.—
K-ról szól és március 17-ről kelt. Az Athenaeum számla
szerint Révész Imrének készített 2700 iv á 23 drb.
összesen 62.100 drb. mélynyomásu levelezőlap egyen-
ként 12 fill., összesen 7452.— K-ról, továbbá 10.000
illusztrált füzetet 16 oldal terjedelemben mélynyo-
mással 65 fill, egységárban 6500.— K-ért. Az Áthenaeum
számláján a kifizetés elismerése nem olvasható, üzleti
nyelven szólva, a számla nincsen szaldirozva,. Ennek
dacára bekerült a 300.000.— K-s dossierba, Révész
Imre március 28-án kelt sajátkezű következő meg-
jegyzésével:

Teljes összegében felvettem, kifizettem és ezzel az
ügy teljes befejezést nyert.

RÉVÉSZ IMRE.
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Április 1-én
PHODRADTZKY GYÖRGY

90.— K-t vesz fel bélyegek fejében.
Március 8-án

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI HIRDETŐ-
VÁLLA LAT A

3800.— K-t vesz fel plakátok kiragasztásáért.

Március 20-án
FÉSŰS JULISKA

gépírónőnek 200.— K-t fizet túlmunka fejében a
propaganda-alap.

A következő nyugta különösen azokat a poli-
tikai és újságírói köröket fogja érdekelni, akik előtt
ismeretes az újságírói szakszervezetté átalakult
Újságírók szabadszervezete 7 tagú végrehajtóbi-
zottságának a Pesti Ilirlap ellen a kormányhatalom
minden eszközével véghezvitt zsarolása. A hét zsaroló,
köztük Gábor Andor is, a Pesti Hírlap ellenzéki és
nemzet i irányának megváltoztatását követelték, szak-
szervezeti alapon avatkoztak be ebbe a csakis a
tulajdonosokra és a lap olvasóira, de semmiesetre
sem a tisztelt szerkesztőségre tartozó ügybe és az
épületben január 23-án a kormány sajtófőnöke,
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Gellért Oszkár ,,minister! tanácsos“ (korábban a
Pesti Hírlap munkatársa) által az utcai tömeg se-
gítségével véghezvitt rombolás után azzal érveltek,
hogy a Pesti Hírlap szerkesztősége tagjainak sze-
mélyi biztonsága érdekében szükséges a lap irányá-
nak megváltoztatása és a tömeg által óhajtott po-
litika követése, különben újabb rombolás fog be-
következni és a tömeg senki életét sem fogja kí-
mélni. A zsarolók állandóan azt hangoztatták, hogy
ők önzetlenül kérnek beleszólást a Pesti Hírlap
ügyeibe. Ezt az önzetlenséget legjobban tanúsítja
az a nyugta, mely alább következik:
Nyugta 1000.— K, azaz Egyezer koronáról,
mely összeget cenzori minőségben teljesített 10 éjsza-
kai munkáért (kocsiköltség, vacsora és munkadíj)
címén a mai napon Herczeg Géza úrtól átvettem.
1919. április 1.

GÁBOR ANDOR.
Ezt a cenzori működést Gábor Andor március

21-én kezdte és április 1-én fejezte be a Pesti Hírlap
szerkesztőségében, miután a laptulajdonosokat és
Lenkey Gusztáv felelős szerkesztőt a kommün eltá-
volította helyeikről s a részben „megbízhatatlan“ szer-
kesztőséget Gábor Andornak ellenőriznie kellett, ne-
hogy valami olyat találjon írni, amely az utcai tömeg
részéről veszéllyel fenyegetné. Az újságírás vezető-
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ségének erkölcseit az is jellemzi, hogy ez a Gábor
Andor éveken keresztül munkatársa volt az Érdekes
Újságnak éft később a Pesti Hírlapnak is és tehetségé-
vel egyáltalán arányban nem álló fizetéseket húzott.
Utóbb a Pesti Hírlap szerkesztőségéből a magát
teljesen kiírt urat a főszerkesztő kénytelen volt el-
bocsátani, mert olyan tehetségtelen és értelmetlen
tárcákat és krokikat hozott, amikkel még kezdő
írók sem mernének a közönség elé lépni. Különben
is magánélete miatt sem lehetett a szerkesztőségben
megtűrni, állandó botrányai voltak, egyebek között
a télen is érte testi inzultus egy becsületében meg-
bántott úriember részéről.

*
A hét zsaroló közé értetődik Göndör Ferenc, a

„Népszava“ munkatársa is, aki tagja volt a végre-
hajtó bizottságnak, őt az olvasó még se ítélje el.
Társai, főleg Gellért, magával rántották, de Göndör
annyira tisztességes ember, hogy még ebben az ügy-
ben is aránylag tisztességesen viselkedett, a diktatúra
alatt pedig csak egy gondja volt: minél több jól
tenni az üldözöttekkel.

LENDVAI MIKLÓS
a miniszterelnöki sajtóiroda tagja április 1-én 800.—
koronát nyugtáz, mondván „mely összeget a Gellért
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Oszkár sajtófőnök úr megbízásából készített röpiratom
anyaggyűjtése és elkészítése fejében felvettem.“

SZUDY ELEMÉR
volt aradi szerkesztő ugyancsak a sajtóiroda tagja,
április 1-én 400.— K-t kap különmunkáért.

MARCALI FLÓRA
április 1-én 300.— K-t kap szintén különmunkáért.

ÁRON ELLA
francia nyelvű cikkekért ápiilis 1-én 300.— K tisztelet-
dijat vesz fel a miniszterelnöki sajtói)ódától.

Április 3.-án
DIÓ SZEG II Y TIBOR

hírlapíró 1000.— K-t kap a „Katonák hóhérai“ című
röpiratsorozat szerkesztéséért. %

Március 21.-én
RÉTI VILMOS

100.— K-t kap különmunka és kalauzolást dij fejében.
Március 16.-án

BASCH ANDOR
2000.—K-ás nyugtája címlaprajzok készítéséért.
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Április 6.
RÉTI VILMOS

120.— K-ás kocsiköltségénck nyugtája.

ZWICK MARGIT
a miniszteielnökség gépírónője 200.— K-t kap külön-
munkáért.

Április 5.-én a propaganda alap
                          IDEGEN ÚJSÁGÍRÓK
vacsorájáért (Hungária-szálló) 4242.— K-t fizet.

Április 15-ről
BÍRÓ MIHÁLY

600.— K-ás nyugtája könyvcímlapok rajza címén.

Március 18.-án
SZARKA ELEMÉRNÉ

gépírónő nyugtája, különmunka fejében 60.— K-ról.

HÓKUS FERENC
2000.— K-t nyugtáz plakátért.

Március 24.
DR. KOGUTOWITZ KÁROLY

1000.— koronás nyugtája plakátért.
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Március 20. ·
JELFY GYULA

fényképész 800.— K-t nyugtáz Kálkápolnai földosztás
(a volt Károlyi-birtokon) és a szatmárnémeti látogatás
alkalmából végzett felvételek fejében.

Március 5.
DR. BING EDE

a ,,Politika“ szerkesztőtulajdonosa 12,000.— K-t
kap egy háromnyelvű füzetkéért, amely Károlyi
Mihály külpolitikájáról szól.

Március 22. Birtok]>olitikai fordításokért
STENGER STERN NELLY
300.— K-t kap.

Március 26. Ugyancsak fordításokéit
ROHEIM A DRIENNE
1000.— K-t nyugtáz.

Ezek a 300.000 K-ás elszámolás magyar vonat-
kozású nyugtái, van benne kél külföldi vonatkozású
is pár ezer koronáról, ezeket természetesen nem
közölhetjük a nyilvánossággal.



A sajtóalap.



,Január 7. A sajtóalap Békási Jenő hírlap-
írónak, a Budapesli Hírlaptudosító tulajdonosának
y4 évre 400 koronát fizut.

Január fi. Kodás Izsó, a „Keleti Értesító“ szer-
kesztő-tulajdonosa .1919. évre segé'yképen 1200
koronát vett fid.

Január 1. Balogh Pál karácsonyi jutalom címén
500 koronát nyugtáz.

Január 2. Mandovszky Richard szerkesztőnek
500 korona (Neues Pester Journal.)

Január 2. l)r. Diósy Béla szerkesztőnek 500 kor.
Január 2. Aknay Tibornak fél évre 400 korona.
Január 2. A Hét című hetilap havi subventioja

500 korona.

A sajtóalap január hóban 44,102 korona 35 fdlér
felett rendelkezett , a kiadások levonása után februárra
marad vány kép: 13,502 korona 35 fillér ment át.

Február 15. Haraszti Zoltán dr.-nak 1300 koro-
nát. adnak.
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Február 28. Az Országos propaganda bizottság ré-
szére a Magv ar Bank Muzeum-köruti fiókjához 350,000
koronát utaltak át. (A szerkesztő uraknak oda kényel-
mesebb volt elmenni, mint a miniszterelnökségre.)

Február 27. Malcsiner Emil, a Magyar Kurír
szerkesztője 3(500 korona átvételét ismeri el.'

E tételnél meg kell jegyeznünk, hogy ezt a
miniszterelnökség a legnagyobb lelkiismeretlenséggel
jegyezte fel Malcsiner' nevére; a pénz háromhavi
előfizetéseimén a Magyar Kurír kiadótulajdonosának
szólott, ebben az időben pedig az említett kőnyomaton
már nem volt Malcsineré és az új tulajdonos pénztárá-
ba a 3000 korona a kiutalás napján befolyt. Ezt
szükségesnek tartottuk megemlíteni, nehogy Mal-
csiue.r Emil megvesztegetett újságíró minőségében
tűnjék fel.

Február 28. A bánáti munkanélküli segélyalap
kiegészítésére a hadügyminiszternek 00.000 koronát
fizettek. Február 28-án mikép lehetett Böhm Vilmos
hadügyminiszternek a bánáti munkanélkülieket 60.000
koronával segélyezni, azt majd Böhm Vilmos hadügy-
miniszter úr lesz szíves az őt felelősségre vonó tör-
vényszék előtt megmondani, mert hisz 1919 február
28-án a Bánátban a magyar hadügyminiszternek
sajnos semmiféle keresnivalója nem volt és nem is
lehetett.
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Február 8. A sajtóalapra a 404. számú utalvány
alapján a központi állami pénztár befizet 00.000
koronát.

Február 24. 3388. számú utalvány alapján az
állami pénztár befizet a sajt óalapra 350.000 koronát.

Február 27. 1387. szánni utalvány alapján az
állami pénztár befizet 300.000 koronát.

      A SAJTÓ ALAP FEBRUÁRI MÉRLEGE
a következőké]) alakult: maradvány és bevétel
718,092.35 K, kiadás: 477,377.— korona. Március-
ra maradt 241,315 korona 35 fillér.

A MÁRCIUSI SAJTÓ ALAP ÁLLÁSA
a következő volt: 242,230.95 korona készpénzkészlet,
109,819.02 korona kiadás. Maradvány 332,411.33 kor.
volt.

JEGYZÉK
a vidéki sajtóosztály tagjainak április havi fizetéséről:
Benedek Árpád   1200 K
Lippai Dezső   1200 ,,
Szckula Jenő    1200 ,,
Villányi Audor  1200 ,,



1200 K
1200
1200
1200
1200
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
1300
600
600
600
600
60
600
600
600
600
600
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Nagy Imre
Kiss Endre
Salgó Sándor
Dr. Kron Gyula
Nagy Samu
Róbert Oszkár
Diószcghy Tibor . . . .
Geréb István
Major Dezső
Gyulay Zsigmond ...
Kelemen Bála
Haraszti Zoltán
Katona Béla
Teller Kálmán
Sassy Csaba
Földes Sándor
Gerő Manó
Darvas Henrik
Tóth Zoltán
Dr. Reissmann Simon
Dr. Réti Gyula
Sümeghy Zoltán . . . .
Kubán Endre
Dénes Sándor
Kertész László
Ligeti Ernő



A szovjet sajtóalapja.
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A rendelkezési alap a szovjet uralom idejében 
is Megvolt.. Az alább következő tételekben azonban 
sok olyan kiadás is szerepel, amely tulajdonképen 
még a Károlyi-rezsimre tartozik.

Március 24. Két automobilnak négy gummi-
köpeny és tömlő 3880 korona.

Március 21. Berinkey Dénes miniszterelnök 
utalványa 254 korona 80 fillérről.

Az Állat és takarmányforgalmi r.-t. ugyanis 
március 17-én a. következő számlát küldötte a volt 
miniszterelnöknek:
Nagyméltóságú
Berinkey Dénes miniszterelnök urnák 
Budapest.

Vágóhídi kirendeltségünk feladása alapján szállít-
ta ttunk Nagyinéltóságodnak

10 kgr. borjúhúst á 24 K ......  240.— K 
2 „ túrót á 7.40 ...............  14.80

254.80 K
mely összeggel b. számláját megterheltük és kérjük
a mellékelt befizetési lap felhasználásával fenti összeg
szíves átutalását.

Kiváló tisztelettel
Állat- és Takarmányforgalmi R.-T.
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A számla alatt a következő megjegyzés olvas-
ható:

A mellékelt csekklapon a rendelkezési alapból
kifizetendő 1919. március 21. Berinkey Dénes.

Március 25.
Nyugta 741, azaz Hétszáznegyvenegy koronáról,

mely összeget február 1 -töl február 24-ig 1 lezárókig
a tanácskormány elnöksége sajtóosztálya gépjárműi,
elsősorban a soffőrnek túlórák alatti élelmezés költ-
ségeire, továbbá ugyanakkor felmerült saját készkiadá-
som fejében az elnökség házi pénztárából hiány nélkül
felvettem.
Lcmlvai Miklós.

Március 2S. Bizony László hírlapíró hat cikkéit
800 koronát kap.

Március 28. Dr. Andor Leónak három cikkért
500 korona. A cikkek címei:
1. ,,Proletárdiktatúra.“
2. ,, Marx, Bebel, Lenin.“
3. „Lenin.“

Március 28. Dr. lfalassy Andor bárom cikkért
450 koronát kap. A cikkek címei:
1. ,,A forradalom vívmányai.“
2. ,,Vagyonrendezés.“
3. ,,Kommunizmus vagy bolsevizmus.“
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Március 28. Haján Gyulának két. cikkért. 300
korona.

Március 29. Horovitz Gusztáv két cikkért 300
korona. A cikkek címei:

1. ,,Földoszlás.“
2.  „Elég volt az uzsorából. “
Március 28. Zsoldos Lászlónak két cikkért 300

korona. A cikkek címei:
1. ,,Hol van a Bánát f“
2. „Hiszek egy “
Március 28. Kázméri Kázmérnak 153 korona a

követ kezd cikkért:
,,A délvidéki tanács gyanús működése
Március 28. Kallós Istvánnak 150 korona a

„Földbirtokrefonn“ cimii cikkért.
Március 28. I)r. Kroon Gyulának 300 korona

sott'őr élelmezéséért.
Március 16. Weisz Miklósnak a március 16-án

a Petőfi-téren tartott szociáldemokrata népgyiilés
jegyzéséért 140 korona.

Március 27. Gyulai Zsigmond sajtóelőadó költ-
ségei 408 korona 40 fillér.

Március 28. Teller Kálmán aradi szerkesztőnek
költség fejében 560 korona.
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Április 1. Dr. Bakonyi Endre sajtóirodai tit-
kárnak 900 korona.

Április 1. Balogh Pál cikkéért 800 korona.
Április 1. Józsa sajtótudósítónak 800 korona.
Április 1. Réti Gyula sajtótudósítónak 800 koroua.
Március 29. Az Általános Beszerzési és Szállít-
mányozási K,.-T.-nak 460 korona 18 fillér, ama lapok
fejében, amelyeket Pók Ödön kormányzótanácsi
sajtófőnök részére szállítottak.

Április. 1. A sajtóosztálynak 1000 korona lap-
vételre.

A sajtóosztály előfizet a „Világszabadság”, a
„Népszava”, „Déli Hírlap”, „Vörös Újság”, „Az
Est” és „Magyarország” 10 — 10 példányára.

Április 21. Dr. Haraszti Zoltán 419 koronás
nyugtája, mely a következőképen hangzik:

,,1919. április 18. Egerből Hatvanba utaztam,
ottani viszonyok tanulmányozása végett — össze-
köttetés hiányában várnom kellett. — Április 19-cn
onnan Balassagyarmatra utaztam a népgyülcsrc és
a front (Ipoly-vonal) tanulmányozására. Április 20.-án
Balassagyarmatról Budapestre utaztam a fronton nyert
tapasztalatok jelentése végett. Április 21-én Budapesten
jelentés történt,

összesen 449.— korona.
Dr. Haraszti Zoltán.
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Április 14. Kelemen Béla sajtóelőadónak 1020
korona. Az utalvány alapja a következő útiszámla:
A forradalmi kormányzótanács vidéki sajtóosztá-
lya megbízásából folyó hó 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
cs 11-én a muramenti határvédelem és demarkációs
vonalon a katonai, politikai, gazdasági és forradalmi
helyzet tanulmányozása cs tapasztalataimról jelentések
tétele folytán a következő költségeim merültek fel:
Kocsifuvar díjaim  680.— K
Küldönc díja                64.—           ,,
Egyéb készkiadások  135.— ,,
Napidij ellátásra  750.— ,,
összesen....                1029.—            K

Kelemen Béla sajtóelőadó.

Április 26. A sajtóalap a központi állami pénz-
tárból 200,000 koronát kapírszolgálati csoportja
a következő fizetéseket kapja március hónapra:
Horovitz Gusztáv osztályvezető . . . . 2400.— K.
Kázméri Kázmér li.     . . . .  2400.— ,,
Lajta Andor h. „    2400.— „
Liptófalvy István h. csoportvezető ... 2400.-- ,,
Békási Jenő 2400
Hajdú Sándor 2400
Sebők Gyula 2400
Kulhanek Ferenc 2400
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Várnai Zoltán  2400.-
Kass Endre   2400.—
Andor Gyula  2400.—
Székely Dávid munkatárs   800.—
Juhász Árpád ,,   1800.—
Lorencz liezső   1200.—
Feith Jenő  1200.-
Skita Ervin   1800.-
Sebők László  1800.—
ifj. Habár Mihály    1200.-
Nemcs Jenő   1800.—
Holló Tivadar muukatárx   1800.—
Gárdos Andor  1800.—
Fehér Jenő   1800.-
Szvetlik István  1200.—
Pogány lnne  1800.—
Keicher Jenő  1800.—
Vajda József  1800.—
Zalán Tibor·       1200.-
Nagy Andor   1800.—
Sclieer Gizella gépíró  700.—
Grosszmann Gitta ,,   ' 700.—
Váradi Erzsébet ,,   700.—
Bulla Jolán ,,   700.—
Organek Ilonka ,,    700.—
Mühlberg Oszkár munkatárs  1200.—
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Koity József Lajos, munkatárs 1200
Molnár Iby gépíró 700
Goldstein Béla hiv. segéd 800
Halász Mihály 800
Engloner Béla hiv segéd  800
Roch József kifutó 400
Goor Pál (Dr. Bürger Ernő) unkalárs  800
Pongrácz Ilonka gépírónő  800

A vidéki csoport májusi fizetése.
Lippai Dezső csoportvezető  2400
Benedek Árpád előadó  1200
Szék ula Jenő  1200
Villányi Andor  1200
Nagy Imre  1200
Salgó Sándor  1200
Kron Gyula dr  1300
Róbert Oszkár  1300
Diószegi ly Tibor  1300
Geréb István  1300
Nagy Samu 1200
Győri Imre  1200
Kiss Endre  1200
Major Dezső  1300
Gyulai Zsigmond  1300
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Kelemen Béla   1300.— K
Dr. Haraszti Zoltán   1300.— ,,
Katona Béla  1300.—
Teller Kálmán.  1300.—
Sassy Csaba   1300.— ,,
Földes Sándor 1300.
Szentmiklóssy Sándor   1300.—
Lichtenstein Manó  1300.
Gerő Manó  000.—
Darvas Henrik   000.— „
L)r. Jtcismann Simon   000.—
Dr. Koismann Henrik   000.—

Március 1.  Fóthy János szolnoki előadónak 1300
korona.

Március 1. Lichtenstein Manó szentesi hírlapíró
sajtóelőadónak 1300 korona.

Március 2.  A Foaja Popornlni román lap március
hónapjában történt kórházba szállításért 500 korona,
özv. Bizáncz Dömén ének.

Április 30. Fizetés előlegként délut áni túlórákért
május havára Gellert Oszkár sajt ól önöknek 1200 kor.

Április 30. Pók Ödön  sajtófőnök-társnak 1200
korona.
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Kelemen Béla   1300.— K
Dr. Haraszti Zoltán   1300.— ,,
Katona Béla  1300.—
Teller Kálmán.  1300.—
Sassy Csaba   1300.— ,,
Földes Sándor 1300.
Szentmiklóssy Sándor   1300.—
Lichtenstein Manó  1300.
Gerő Manó  000.—
Darvas Henrik   000.— „
L)r. Jtcismann Simon   000.—
Dr. Koismann Henrik   000.—

Március 1.  Főt liy János szolnoki előadónak 1300
korona.

Március 1. Lichtenstein Manó szentesi hírlapíró
sajtóelőadónak 1300 korona.

Március 2.  A Foaja Popornlni román lap március
hónapjában történt kórházba szállításért 500 korona,
özv. Bizáncz Dömén ének.

Április 30. Fizetés előlegként délutáni túlórákért
május havára Gellert Oszkár sajtófőnöknek 1200 kor.

Április 30. Pók Ödön  sajtófőnök-társnak 1200
korona.
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Április 30. Major Józsefnek, a vidéki sajtó-
osztály főnökének 1200 korona.

Április 30. Herczeg Géza miniszteri tanácsos
1200 korona.

Április 30. Krusznai Tjenko gépírónő 200 korona.
       Április 30.  Április havi túlórákért Major Jó-
zsefnek 1200 korona.

Ügyeleti díjak és útiköltségek.

Április 30.
Kázméri Kázmér
Kass Endre
Haraszti Zoltán
Andor Gyula
Mühlberg Oszkár
Kelemen Béla
Miihlberg Oszkár
Drihatty Géza
Marcievics Lajos
Győri Ernő
Farkas Antal
Lippai Dezső
Békési Imre
Nagy Imre
Kázméri Kázmér



Április 30.  Itass Endre hírlapíró, a sajtó osztály
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Nagy Samu  
Lakatos László .
Zsoldos László ..
Szatmári Mór ...
Pál Jób
Villányi Andor ..
Gergely Győző . .
Antal Sándor ...
Hegedűs Gyula .
I Iorovitz Gusztáv
Nagy Imre
Nagy Samu
Nagy Andor ....
Lajta Andor ....
Kelemen Béla ..
Reicher Jenő . ..
Róbert Oszkár . .
Haraszti Zoltán .
Gárdos Sándor . .
Babai Pál
Weisz György    150.—
Mareievics Lajos   150 —

tagja 298 koronát nyugtáz, mely összeget saját szavai
szerint „Szamuelly Tibor népbiztos elvtárs kísé-
retében“ tett győri útért kapta.
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Április 30.  Andor Gyula hírlapírónak Ágoston
Péter népbiztos kíséretében április 21. és 22.-én
két napi utórt 240 korona.

Április 30. Dvihatliy hírlapírónak 100 korona
liszteletdij „Vége a ponyva-világnakcímű cikkért.

Április 30. Mareievics Lajos hírlapírónak „Csúf
hazugságok“ című riportért 150 korona.

Április 30.  Győri Ernő hírlapírónak két cikkért
illetőleg címük után ítélve valószínűleg egyszerit
közleményért 200 korona. A közlemények címei:

1. ,,A vidékiek nyolc napra kaphatnak
szállodát.“

2. ,,Védekezés a reakciós sajtótermékek és a
ponyva-irodalom ellen“.

Április 30.  Farkas Antalnak, a .Népszava cikk-
írójának, 450 korona három cikkért. A cikkek címei:

1. ,,Honnan keletkezik a rémhír'1.
2. ,,Megtelt“.
3. „Ezek is ellcnforradalmárok V1

Április 30. Lippai Dezső hírlapírónak 200 kor.
két cikkért. A cikkek címei:

1. „A papság szerepe“.
2. „Terror és diktatúra“.
Április 30.  Békési Imre hírlapírónak 150 kor.

a következő cikkért:
,,Miért nem állunk a területi integritás

alapján?“



106

Április 30.  Nagy Imre hírlapírónak 1B0 korona
,,Garbai elvtárs“ című cikkért.

Április 30.  Kázméri Kézmér hírlapírónak „100
katona cikkekért, melyeknek címei:

J. ,,A forradalom frontja“.
2. ,,A jövő gyermeke“.
Április 30.  Nagy Samu hírlapíró 150 koronát

vesz fel a ,,Seregszemle a nemzetközi ezreken“  című
cikkért. Az 1918—1919 évi magyar újságírónak
erkölcsi értékét igen erősen jelemzi, hogy például
ez a Nagy Samu úr a fajmagyar és tiszta nemzeti
álláspontot képviselő Budapesti Hírlap munkatársa
volt és 150 korona honoráriumért, amit a minisz-
terelnökségen kapott, a nemzetközi ezred pompás
magatartását és marxi jelentőségét dicsőítette.

Április 30.  Lakatos László hírlapíró, a „Magyar-
ország“ munkatársa 200 koronát kapott ,,Az izgalmak
vlján“ című cikkéért.

Április 30.  Zsoldos László (az írói directorium
tételeinél is fog szerepelni) négy cikkért 000 kor.
vesz fel. A cikkek címei:

1. ,,Terjed, mint a rontás“.
2. „A fülesi plébános“.
3. „Frankl Leó madara“.
4. ,,A proletár gyermek“.
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Április 30.  Ugyancsak április 30-án 400 koronát
kap Zsoldos László 2 cikkért. A cikkek címei:

1. „Szigor és igazság“.
2. „Proletárkultúrpolitika“.

Április 30. PálJób volt szegődi hírlapírónak
700 korona hét cikkért. A cikkek címei:

1. „Amikor a dolgozóké lesz a föld
2. „Milyen a földközösség a, gyakorlatban“.
3. „A termelőszövetkezetben az értékmérő a munka.“
4. „Dolgoznak a falun.“
5. „Proletárgyermekek a gödöllői parkban“.
6. „Falura is elviszik a kultúrát“.
7. „A magyar szovjet első ülése“.
Április 30.  Gergely Győzd hírlapírónak 600 kor.

4 cikkért, amelyek címei a következők:
1. „Urak“.
2. „Bajorország“.
3. „Az uj iskola
4. „A kapitalizmus kimúlása“.
Április 30.  Antal Sándor birlapírónak 300 kor.

a következő két cikkért:
1. „Áttörtük a gátat“.
2. „Wilson békéje csődöt mondott“,
Április 30.  Hegedűs Gyula hírlapíró, a „Buda-

pesti Hírlap“ munkatársa 300 koronát bárom
cikkért:
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1. ,,Miért nem ragaszkodunk a területi integri-
1áshoz“.

2. Zavarjuk a forradalmi törvényszéket.“
3. „Az iskola proletárjai
Április 30. Horovitz Gusztáv hírlapírónak 300

korona „A forradalom megmentése“ című cikkért.
Április 30.  Róbert Uszkárnak szegedi útért

490 korona.
Április 30.  Villányi Andornak a demarkációs

vonalra tett útért 340 korona.
Április 30.  Gárdos Sándornak 150 korona „Május

diadala“ című cikkért.
Április 30.  Weisz Györgynek székesfehérvári

útért 150 korona.
Április 30. Marcievics Lajos hírlapírónak

„Emberek“ című cikkért 150 korona.

MEG kell jegyeznünk, hogy mindezeket a cikk-
honoráriumokat a rendelkezési alap ügyeleti diíjak
és úti költségek  címe alatt számolja el.

Április 30. Neumayer Franciska május  havi
fizetése fejében 1000 koronát kap a szovjettől.

Május 1. Trettina Jenő májusi illetményei fejé-
ben 1080 koronát kap.
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NYUGTATVÁN Y.
800, azaz Nyolcszáz koronáról, mely összeget

alulírott, mint a forradalmi kormányelnökség sajtó-
osztályának szerződő tagja a sajtóalap terhére f. évi
május hó 11-én esedékes havi illetményeim fejéhen a
kormányelnökség pénztárától ma felvettem.

Budapest, 1910. május 1. BALOGH PÁL.
NYUGTA.

2000, azaz Kettőezer koronáról, mely összeget f.
évi május havi fizetésem fejében a házipénztártól
hogy felvettem, ezennel elismerem.

Budajicst, 1919. május 1.
JAKAB SÁNDOR.

„A követelés jogosultságát elismerem.“
GELLERT s. k.

„Rövid úton utalványozom.“
PETNEHÁZY s. k.

Jakab Sándor címzetes miniszteri osztálytanácsos
Kossuth Ferenc titkára volt.

Április 11. Pfeifer Margitnak havi fizetés
400 korona.

Április 11. Nagy Imre és Győri Imre hírlap-
íróknak nyugtája 200 koronáról, a budapesti válasz-
tást intéző bizottságnál teljesített szolgálataik mun-
ka díj a fejében.

Május 16.  A központi állampénztár 100,000
koronát fizet be a sajtóalapra.
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Május 30. A sajtóosztály júniusi illetményei
25,500 korona.

Május 30. A sajtóosztály vidéki csoportjának
júniusi fizetése névsor szerint:
Benedek Árpád sajtóelőadó
Szoknia Jenő
Villányi Andor
Nagy Imre
Salgó Sándor
Kroon Gyula
Feleki József, Róbert Oszkár helyett..
Duttka Ákos, Diószeghy Tibor helyett
Geréb István
Nagy Samu
Győri Imre
Kiss Endre
Major Dezső, Szeged ....;
Gyulai Zsigmond, Debrecen
Kelemen Béla, Székesfehérvár
Nagy Iván, Haraszti Zoltán helyett....
Katona Béla, Nagyvárad
Földes Sándor, Pozsony
Fothy János, Szolnok .....
Szentmiklóssy Sándor, Veszprém
Tóth Zoltán
Sümegi Zoltán
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Kubán Endre   600.— K
Dr. Réti Gyula   600.— „
Dénes Sándor   600.— ,,
Kertész László   600.— „
Ligeti Ernő      600.— „
Magyar Margit gépíróim   800.— ,,
Faragó Józsa   700.— ,,
Kallós Rózsi   000.— ,,
Lőwy Böske   700.— „
Horváth István hiv. segéd   700.— ,,
Noszagh Ferenc ,, „   700.— ,,
Koch János „ ,,    700.— „
Faragó Sándor kifutó   400.— ,,
Dr. Halász Sándor   1200.— „

Június 30. Haján Gyula cikkekért 600
korona. A cikkek címei: ,,Hatalmasabb lett“
„A forradalom,  , ,Beugratott“ „A földmunkások
kongresszusa“ „A haldokló utolsó kívánsága .“

Június 30.  Bizony László négy cikkéért 400
korona. A cikkek címei: „Kezdődik az aratás“ „A
nehéz gazdasági helyzet“ „Milyen jó a kék pénz“
„Felvidék felszabadulása“.

Június 30. Duttka Ákos „A magyar szovjet
megnyitója“ eimü cikkért 150 korona.

Június 30.  Győri Imre „Az ünneplő Kassán“
ciinü cikkért 100 korona.
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Június 30. Kázméri Kázmér „A kassai püspök
szökése“ című cikkért 200 körömi.

Június 30.  Nagy Samunak a „Budapesti Hírlap“,
munkatársának ,,Az első szovjetülés“ című cikkért
100 korona.

Június 30.  Sípos Iván ,,Az ambíció a proletár
államban“ című cikkért 100 korona.

Június 30.  Tóth László, a „Pesti Hírlap** munkii-
társa (a laptulajdonosok visszatérése után azonnal
elbocsát látott a Pesti Hírlap kötelékéből) 300 koronát
kap három cikkéért: „Clemanceau határmegállapítá-
sai“ „A proletároké a föld“ „Kié a föld“.

Június 30.  Lakatos Lászlónak 150 korona „Ausz-
tria“ című cikkéért.

Június 30.  Vajda Józsefnek ügyeleti költségek
200 korona.

Június 30.  Lendvai Miklósnak 18-tól 21-ig bérko-
csihasználat fejében 7150 korona.

Július 10.  Dr. Berta Imre cikkírónak 250 kor. -
Július 11.  Lippai Dezső hírlapíró, sajtóirodai

tag kocsija 3500 korona.
Július 1.  Kazár Emil júliusi fizetése 800 korona.
Július 1. Lendvai Miklós kocsiköltsége jidius

25-én 1750 korona.
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