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A Nemzeti Parasztpárt könyvkiadója, a „Sarló" 
(1945—1949) 

A magyar íróknak az a csoportja, amelyet irodalomtörténetünk „népi 
írók" néven ta r t számon, már régóta törekedett valamiféle szövetkezeti szer
vezetben működő, azaz tőkés érdekeltségektől független könyvkiadó létre
hozására. A felszabadulás adta lehetőségek birtokában ez a kiadó a Nemzeti 
Parasztpárt szárnyai alatt mint a koalíciós pártok kiadói, az újtípusú ún. 
„közületi kiadók" egyike szerveződött meg. 

1945 májusában a földreformmal kapcsolatos szervező- és propaganda
munka — melyből a Nemzeti Parasztpárt vezetői, funkcionáriusai alaposan 
kivették a részüket — a vége felé közeledik; következésképpen már olyan 
feladatok megoldására is jut idő és energia, mint a kiadó létesítése. A Magyar 
Kommunista Pár t kiadója a „Szikra" már fél évvel ezelőtt — Szegeden — 
megkezdte munkáját és különösen Budapest felszabadulása óta gyors egymás 
utánban látnak napvilágot kiadványai; a Szociáldemokrata Párt kiadója 
a „Népszava" ugyancsak működik: az Erzsébet körút és a Barcsay utca sarkán 
már a végső simításokat végzik annak a bolthelyiségnek rendbehozásán, 
amelybe a Népszava könyvkiadó, könyvesbolt, kultúrj egy iroda és hirdetési 
iroda fog költözni ; a Független Kisgazdapárt és a Parasztszövetség vezetőinek 
törekvéseit is jól tükrözi az a tény, hogy március 1-én megtartották a Misztót-
falusi Közművelődési Szövetkezet alakuló közgyűlését: a szövetkezet egyik 
célja: „könyvek, zeneművek, folyóiratok kiadása és terjesztése kicsinyben és 
nagyban".3 A Szaktanácsnak is ott a nyomdája-kiadója az Athenaeum,2 csak 
annak a pártnak, amely „az írók párt jának" vallja magát, nincsen saját 
kiadója. 

Amint erre utaltunk, a „népi írók"-nak, a Nemzeti Parasztpárt (NPP) 
jelenlegi vezetőinek régi törekvése saját, szövetkezeti szervezetben működő 
kiadó létesítése. Már több, mint hat esztendeje: 1939. február 21-én a Szabad 
Szó szerkesztőségében a lap köré tömörült 24 író, újságíró és paraszt-politikus 
megalakította a Falukönyvtár Szövetkezetet, amelynek tulajdonképpeni célja 
a népi írók műveinek kiadása, azaz könyvkiadó létesítése.3 Az N P P vezetői 
közül DARVAS József, FARKAS Ferenc, ILLYÉS Gyula, KOVÁCS Imre, NÁNÁSI 

1 Főv. Bíróság, Cégbírósági irattár Cg. 48133 sz. iratok. A szövetkezet igazgatósági 
és felügyelő bizottsági tagjai a FKgP és a Parasztszövetség vezetői. 

2 Az Athenaeum tulajdonjoga az államosításokig tisztázatlan volt ugyan (1. BÁNÁTI 
Ágnes —SÁNDOR Dénes: A százesztendős Athenaeum Bp. 1968. 202 — 203. 1.), de az Athe-
naeumot annak idején a Szaktanács vállalataként tartották számon. 

3 Bővebben VARGA Sándor: A Szabad Szó c. hetilap könyves akciói 1939 — 1943. Magy. 
Kszle 1968/4. sz. 307. 1. 
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László és V E R E S Péter résztvevői voltak a hat év előtti kezdeményezésnek,4 

most az ország egyik vezető pártjának élén, nemzetgyűlési képviselőkként úgy 
érzik: elérkezett a régi tervek megvalósításának ideje. 

1945 május elején KOVÁCS Imre, az N P P főtitkára megbízást adott a pár t 
igazgatói funkcióból nemrég lemondott dr. MOLNÁR Sándornak, hogy — mint 
a létesítendő Sarló kiadó igazgatója — készítsen kiadói programot. 

MOLNÁR Sándor bizonyos kiadói tapasztalatokkal rendelkezett: ő volt 
a felelős szerkesztője az 1939 — 1944 között a Miniszterelnökség támogatásával 
megjelentetett „Nemzeti könyvtár" sorozatnak. MOLNÁR a most kapott fel
adatának megoldásába bevonta TALPASSY Tibort és a kiadói tervet hamarosan 
DARVAS József, az N P P propaganda osztálya vezetője elé terjesztette. 

A tervezetben mindössze négy mű szerepelt: SZABÓ Pál akkor még kéz
iratban levő Dózsa-regénye; SOLOHOV: Feltört ugar és A Y M É : A zöld kanca 
c. műve (mindkettő lefordításra várt) , továbbá E. KOVÁCS Kálmán novellája. 

Az elvi jóváhagyás birtokában megindult a konkrét előkészítő munka. 
Csakhogy: SZABÓ Pál regénye még nem volt nyomdára érett állapotban; 
SOLOHOV regényének fordítása ügyében TALPASSY Tibor tárgyalt a Szovjet
unióból nemrég hazatért GERGELY Sándorral: nem vállalta a fordítást, helyette 
saját művét, a Dekhánok földjén c , egy üzbég kolhoz életéről szóló könyvét 
(amely a moszkvai Idegennyelvű Irodalmi Kiadónál 1943-ban megjelent) java
solta itthoni kiadásra. AYMÉ kisregénye — mint jeleztük — ugyancsak lefordí
tásra várt és E. KOVÁCS Kálmán novellája sem volt még kiadható állapotban.5 

E meddőnek bizonyult tervezgetések mögött P INTÉR József6 közreműködé
sével indult meg a valóságos munka. Nyomdába adják és június közepén nap
világot lát az első Sarló-kiadvány: V E R E S Péter: Szabad ország - szabad munka 
c. tanulmánya; másodikként egy hónap múlva — az első szabad könyvnapra -
ILLYÉS Gyula: Hősökről beszélek . . . c. poémája; röviddel ezt követően E R D E I 
Ferenc: Szövetkezetek c. tanulmánykötete. MOLNÁR Sándor ekkorra már vissza
adta megbízatását, úgyhogy a kiadványok felelős kiadójaként DARVAS József 
szerepel, aki — mint jeleztük — ekkor az N P P propaganda osztályának veze
tője volt. 

Alig néhány nappal az első Sarló-kiadvány megjelenése előtt, 1945. június 
11-én hétfőn VERES Péter ,,szerény és minden formaságtól mentes meg
nyitó ünnepségen" adta át a párt Sarló-könyvesboltját. Az V.Bajcsy Zsilinszky 
út 36. számú házban, az egykori Sattler-sportszerbolt helyén7 megnyílt köny
vesbolt vezetője CZIBOR János volt. 

4 SZABÓ Pál író, a Szabad Szó akkori főszerkesztője még nem tagja az NPP vezetőségé
nek. I t t jegyezzük meg, hogy a Sarló szövetkezet alapító okmányaiban szereplő SZABÓ 
Pál Sz[igetszentmiklósi] SZABÓ Pállal azonos, akiről SZABÓ Pál önéletrajzi írásában az 
1945. április elejei napokat idézve így emlékezik: ,,. . . már országgyűlési képviselőcso
portja is volt a pártnak, és énhelyettem is bevettek egy Szabó Pál nevű egyént. Akinek 
én soha, soha nem hallottam se hírét, se a nevét. Baranya képviselőjeként került be, 
s ott a parasztok azt hitték, hogy ő az író Szabó Pál. Jóval később tudták meg, hogy 
nem az . . ." (SZABÓ Pál: Minden kör bezárul. Bp. 1968. 234-235. 1.) 

5 Dr, MOLNÁR Sándor és TALPASSY Tibor közlése. I t t jegyezzük meg, hogy SZABÓ Pál 
Dózsa-regénye, A nagy temető címen 1947-ben a „Misztótfalusi" kiadónál, SOLOHOV 
ekkor kiadásra tervezett regénye Új barázdát szánt az eke címmel TAMÁS Aladár fordítá
sában első ízben 1947-ben a Szikra-kiadónál, AYMÉ: A zöld kanca c. műve BAJOMI LÁZÁR 
Endre fordításában 1969-ben az Európa-kiadónál, E. KOVÁCS Kálmán elbeszélése A 
kakasszéki kovács címmel 1947-ben a Szikra-kiadónál jelent meg. 

6 PINTÉR József (1913-1973) 1. írod. Lex. I I I . 506. 1. 
7 Jelenleg a Sportpropaganda Vállalat helyisége. 
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Az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk az N P P képes hetilapjának, 
a Képes Világnak a könyvesbolt megnyitásáról közölt írását: 

,,A Nemzeti Parasztpártról gyakorta mondják, hol szeretettel, hol gúnyosan, hogy 
az »írók és parasztok« pártja. Ez csakugyan igaz abban az értelemben, hogy egyetlen 
politikai pártunk sem rendelkezik olyan hatalmas irodalmi múlttal, mint a .Nemzeti 
Parasztpárt. Egész kis könyvtárra való könyvben keresték a Parasztpárt mai vezetői 
a legsúlyosabb magyar kérdések megoldását. A népi irodalom és a publicisztika fegyvereit 
felváltva forgatták. Természetes tehát, hogy a könyvkiadás és könyvterjesztés újjá
teremtésének munkájában vezető, sőt kezdeményező szerepet vállal a Nemzeti Paraszt
párt. Ezért megalakította a ,,Sarló" Könyvkiadóvállalatot és megnyitotta a paraszti 
vonatkozású művek könyvesboltját, a „Sarló" könyvesboltot. Ám a Bajcsy-Zsilinszky 
úti finom, de mégsem hivalkodó könyvesbolt nemcsak a Parasztpárt íróinak, hanem az 
egész komolyszándékú magyar irodalomnak az otthona. E szerény és ízléses könyvkeres
kedést a népi irodalom barátainak jelenlétében, bensőséges kis ünnepség keretében nyi
tották meg az elmúlt héten. 

A megjelentek előtt Veres Péter ismertette a „Sarló" könyvkiadó szerepét, rámutatva, 
hogy a háború után a könyvpiacot ismét elárasztja a szórakoztató ipar. Éppen ezért 
komoly feladat vár a népi irodalmat szolgáló könyvkiadó vállalkozásra. A falu öntudatos 
népe, a jövendő olvasótömegei, s az értelmiség java is nemcsupán szórakozást, hanem 
egyben művelődést is keres a nyomtatott betűben. Ez a vállalkozás célja: az igényes iro
dalmat eljuttatni a parasztsághoz. 

A szerény és minden formaságtól mentes megnyitó ünnepségen éppen Veres Péter 
szavai alatt érkeztek meg Kolozsvárról a fiatal erdélyi írók közül Nagy István új munkái, 
továbbá Barbusse Sztálin-könyvének most megjelent magyar kiadása, valamint a 
»Munkásdalok« gyűjteménye. Az új könyveket azonnal besorozták a könyvespolcokra, 
ahol a Parasztpárt történetének egy-egy irodalomtörténeti fejezeteként ott sorakoznak 
a falukutatás főművei, az immár politikai stílussá leszűrődött társadalomszemlélet és 
népszemlélet forrásai: Móricz Zsigmond, Tamási Áron, Erdei Ferenc, Illyés Gyula, Darvas 
József, Kovács Imre, Szabó Zoltán, Veres Péter, Kiss Lajos, Jordáky Lajos kötetei."8 

Az első szabad könyvnapon (júl. 1,2—14.) a Sarló nemcsak kiadványokkal, 
de könyvsátorral is jelen volt: a sátor, amelyben az N P P írói dedikálták művei
ket, a párt székháza (VI. Andrássy út 25.) előtt állott. 

A könyvkiadás—terjesztés tényleges megindulását követően elérkezett az 
ideje a vállalkozás jogi formába öntésének. Ezért a Nemzeti Parasztpárt 
Országos Központja levélpapírján 1,945. július 31-én a kir. Törvényszékhez 
— mint Cégbírósághoz — beadvánnyal fordulnak: E R D E I Ferenc belügy
miniszter, VERES Péter, DARVAS József, FARKAS Ferenc, ILLYÉS Gyula 
KOVÁCS Imre, MAJLÁT Jolán, NÁNÁSI László és [Sz.] SZABÓ Pál nemzetgyűlési 
képviselők, továbbá KERESZTTTRY Dezső, az Eötvös Kollégium igazgatója, 
MOLNÁR József újságíró és [BANÓDYNÉ] KOTZIAN Katalin produkciós titkárnő. 
Beadványukban, csatolva az 1945. július 14-i alakuló közgyűlés jegyzőköny
veit, az alapszabályokat és a többi szükséges iratot, kérik a Sarló Művelődési 
Szövetkezet cégbejegyzését. A kérvény felzetén ez olvasható: ,,A Nemzeti 
Parasztpárt a cégbejegyzés eszközlését pártérdekből kéri és javasolja." 

A kir. Törvényszék (mint Cégbíróság) azonban sem a cégszöveget, sem 
a beadvány egyéb formai és tartalmi kellékeit nem találta megfelelőknek. Ezért 
a Szövetkezet 1945. szept. 26-án pótközgyűlést tar tot t , i t t a Sarló Könyv és 
Film, Termelő, Értékesítő Szövetkezet került megalakításra.9 Az alapszabály 
szerint a szövetkezet célja 

8 Képes Világ, 1945. júl. 21 — 28. 16. 1. Képillusztrációkkal. A tudósítás szerzője min
den valószínűség szerint CZIBOR János. 

9 A szövetkezet tevékenységének filmes vonatkozásait csupán annyiban mutatjuk be, 
amennyiben a könyvkiadással, terjesztéssel szorosan kapcsolódott. 
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,,. . . a magyar szellem időálló termékeinek eljuttatása a nép legszélesebb rétegeihez. 
E célból közös üzletkezelés mellett, kölcsönösség alapján, tudományos, szépirodalmi és 
világnézeti kiadványok, könyvek, füzetek kiadása, híradó-, kultúr- és játékfilmek gyár
tása, vetítése, kölcsönzése, a fentiek forgalombahozatala, terjesztése. Ezért könyvkiadói 
tevékenységgel, könyv és papírkereskedéssel, filmgyártással és filmkölcsönzéssel, valamint 
moziengedélyek megszerzésével és a szövetkezet tagjaihoz a legkedvezőbb feltételek 
mellett kívánja eljuttatni az első bekezdésben megjelölt termékeket. [. . . ] A szövetke
zetbe csak olyan teljes jogú magyar állampolgárok léphetnek, be, akik közvetve, vagy 
közvetlenül mezőgazdasági foglalkozást űznek, továbbá, akik mezőgazdasággal kapcso
latos képesítéssel vagy gyakorlat útján szerzett szakismerettel rendelkeznek . . . " 

Egy üzletrész értékét 100 pengőben határozták meg. A szövetkezet első 
igazgatóságának tagjai: DARVAS József, dr. E R D E I Ferenc, FARKAS Ferenc, 
dr. HORVÁTH Elek, ILLYÉS Gyula, dr. JÓCSIK Lajos, dr. KERESZTURY Dezső, 
KOVÁCS Imre, KOTZIAN Katalin, dr. MAJLÁT Jolán, MOLNÁR József, NÁNÁSI 
László, Sz. SZABÓ Pál, dr. ZEKE Zoltán, V E R E S Péter. 

Az iratok közé — nyilván, mert az sarló az N P P jelvénye volt — csatoltak egy, 
az N P P Országos Központja levélpapírján írott, a Sarló Könyv és Film Termelő, 
Értékesítő Szövetkezet bejegyzendő cégnek és üzletrész jegyzőinek címzett 
1945. szept. 20-i levelet, amelynek aláírója KOVÁCS Imre nemzetgyűlési kép
viselő, az N P P országos főtitkára: 

,,A Nemzeti Parasztpárt intézőbizottságának határozata alapján közlöm, hogy a 
Nemzeti Parasztpárt hozzájárul ahhoz, hogy a szövetkezet a párt ideológiai céljait ki
fejező Sarló szót cégszövegébe felvegye, mivel a szövetkezet igazgatóságával történt meg
állapodás alapján a szövetkezet szerződésileg kötelezte magát a párt ideológiai céljait 
szolgáló irodalmi művek kiadására, forgalombahozatalára, valamint megfilmesítésére, 
melyet a cégbejegyzés után a szövetkezet cégszerűen is igazolni tartozik." 

A fentiek alapján a Sarló szövetkezetet a Cégbíróság 1945. okt. 18-án beje
gyezte. Ezt követően formálisan is megalakult a szövetkezet vezetősége: 
1945. okt. 20-án a szövetkezet igazgatósági ülésén elnökké V E R E S Pétert válasz
tot ták meg. Az elnök indítványára BORVETŐ Béla, KERECSÉNYI Dezsőné és 
dr. RANÓDY László társasági tisztviselőket a szövetkezet cégvezetőivé kirendel
ték. Az igazgatóság, ahogy ezt a jegyzőkönyv tartalmazza, ,,a szövetkezeti 
üzletágak erőteljesebb, egyben közvetlenebb megszervezése, valamint az egy
séges igazgatás biztosítása és elősegítése céljából" az ügyek vitelét háromtagú 
végrehajtó bizottságra bízta. Ennek tagjaiul DARVAS József, FARKAS Ferenc 
és dr. HORVÁTH Elek igazgatósági tagokat nevezte ki. Ezt megelőzően, azaz 
1945. aug. 30-án az igazgatóság HORVÁTH Elek igazgatósági tagot vezér
igazgatóként alkalmazta.10 

Eközben a könyvesbolt életében is változás történt. Egyrészt a bolthelyiség 
deportálásból visszatért egykori bérlője jelentkezett: szeretné megnyitni ismét 
a sportboltot, másrészt a tőszomszédságban levő GYŐZŐ Andor-féle könyvesbolt 
eladóvá vált. Ezt a könyvesboltot vette meg szeptember elején a Sarló szövet
kezet a mozi-osztályának bevételéből, „rendkívül előnyösen", ahogy ezt az 
igazgatóság jelentése tartalmazza és azt „Budapest egyik legnagyobb és leg
modernebb könyvesboltjává"11 fejlesztették. E könyvesbolt vezetését ekkorra 

10 Főv. Bíróság, Cégbírósági irattár Cg. 50150 sz. iratok (a továbbiakban: Cégbíróság, 
Sarló-iratok). 

1 1A Sarló Szövetkezet igazgatóságának jelentése az 1945/46 üzletévről, P l . Arch. 
284 f. XXIX/b. (E könyvesbolt folyamatosan azóta is működik.) 

6 Magyar Könyvszemle 
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— mint gyakorlott könyvkereskedő — KEBECSÉNYI Dezsőné vette át. (CZIBOE 
János teljes idejét irodalmi munkásságának szentelte.) A könyvesboltban 
meghagyták az „örökölt" antikvár részleget.12 

A Sarló tagja lett a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos 
Egyesületének, kiadói, illetve a budapesti könyvkereskedői szakosztály
nak. A Sarlót az egyesületben dr. KEKECSÉNYI Dezsőné képviselte, akit az 
1946. évi közgyűlés alkalmával megválasztottak a budapesti könyvkereskedői 
szakosztály választmányi tagjának.13 

Az NPP Délmagyarországi Pártértesítőjének 1945. aug. 2-i száma az alábbi 
felhívást tartalmazza: ,, . . .Minden szervezet gondoskodjék helyiségről, ahol 
könyvesboltunkat berendezhetjük és könyveink mellett papírt és írószereket 
is árulunk. A bolt bevétele helyi szervezetünket erősíti . . ." Ma már nem álla
pítható meg, hogy e felhívást központi direktíva, vagy helyi kezdeményezés 
szülte-e, nincsen viszont tudomásunk arról, hogy ennek nyomán bárhol is 
nyitottak volna az N P P helyi szervei könyvesboltot. 

1945 második felében a Sarló kiadásában további hat mű látott napvilágot.14 

Ezek felelős kiadója ILLYÉS Gyula: Honfoglalók között c. riportkötetének 
kivételével — immár HORVÁTH Elek. Ez utóbbi kiadvány Kolozsvárott készült 
— mutációban.15 

A Sarló szövetkezet ui. még tevékenységének kezdeti szakaszában megálla
podott három kolozsvári kiadóval, a Józsa Béla Athenaeummal, a Méhkas 
Diákszövetséggel és a Móricz Zsigmond Kollégiummal. A megállapodás lényege 
az volt, hogy a Sarló e kiadóknak kompenzációs csereüzlet formájában buda
pesti kiadású könyveket szállít az Erdélyben megjelent magyar nyelvű 
kiadványokért. A Sarló ennek értelmében e kiadók magyarországi főbizomá-
nyosaként működött.16 E megállapodás keretében összesen 3588 kötet kiszállí
tására és 12 631 kötet behozatalára került sor.17 A Nemzeti Parasztpárt kis
kátéja c. kiadvány 43 e kategóriába tartozó művet sorol fel. 

Az infláció úgyszólván minden kiadói tevékenységet megbénított. Ebben 
az időszakban a Sarló könyvtermése mindössze két brosúra: Dr. KINDLOVITS 
Kálmán: Agrárjogunk és a földhözjuttatottak jogvédelme c , továbbá az 1946. évi 
(inflációs) könyvnapokra megjelentetett Sarló kiadvány: RÁcz György: 
A korszerű parasztház, amely a gyomai Kner nyomdába készült. Programba 
vették Sárközi György összes versei és műfordításai 1946. évi kiadását is,18 

ez azonban az 1947. évi könyvnapra jelent csak meg. A stabilizáció utáni 
hónapokban is csupán egyetlen kiadványra, JÓCSIK Lajos: A közösség gazdasági 
élete c. könyv kiadására jutot t az erőből. 

Az 1946-os üzletévet lezárva elkészült az igazgatóság jelentése. Ebből 
idézünk: 

12 Dr. KBEECSÉNYI Dezsőné közlése. 
13 Corvina 1946. 6. sz. 
14 A mutációs eltérés csupán annyi, hogy a kolozsvári változat címlapján a Sarló 

embléma helyében Móricz Zsigmond Kollégium szerepel kiadóként, továbbá a címlap-
verzó részletesebb adatokat közöl a kiadványról. OSzK 263. 140. sz. 

16 A főbizományos fogalma azt jelenti, hogy viszonteladókat is — megfelelő árenged
ménnyel — kiszolgálják. 

16-17 p i A r c h > 284 f. XXIX/b. L. még: Szabad Szó 1945. jún. 20. 5.1.; uo. 1945. szept. 2. 
4. 1. ós szept. 7. 4. 1. (Hirdetések). 

18 Parasztnaptár az 1946 évre és Corvina 1946. 4. sz. 
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,,. . . A könyvkiadás általában válságos korát éli. Rendkívül magas termelési költsé
gekkel kell dolgoznia, tehát nagyobb tőkebefektetés nélkül komoly kiadói tevékenységet 
nem lehet kifejteni. Forgótőke, olcsóbb könyv és az olvasóréteg vásárlóképessége lett 
volna az alapja a könyvkiadásnak. Az a réteg, amelynek mi elsősorban szántuk kiad
ványainkat, a magyar parasztság, mind ez ideig nincs abban a helyzetben, hogy komoly 
könyvfogyasztó lehetne. Az üzleti szempontok hattérbeszorításával számtalan népi 
intézménynek juttattunk kiadványainkból. 

A könyvterjesztői tevékenységre ugyanaz vonatkozik, mint a könyvkiadásra magára. 
Ezen a téren nagyobb tevékenység csak forgótőkével és ügynöki kar beszervezésével 
oldható meg. Az infláció súlyos hónapjaiban ez technikailag is teljesen megvalósítha
tatlan volt." 

A könyvesboltról szólva a fenti jelentés ugyan arról ad számot, hogy lét
számcsökkentéssel elérték a rentabilitást, azaz a bolt önmagát eltartja, azonban 
CZIKOLLAY Gyula, az N P P gazdasági osztályának h. vezetője 1947. jan. 28-án 
tar tot t ellenőrző-vizsgálata során azt állapítja meg, hogy a könyvesbolt 
„nemcsak, hogy nem rentábilis, de még csak a költségeket sem tudja fedezni". 
A jelentés a stabilizáció óta eltelt öt hónap (1946. aug.-dec.) adatainak össze
vetéséből arra a következtetésre jut, hogy az öt hónap 42 ezer forintos bevé
tele 35%-os átlag-árrést kalkulálva — 1,5 ezer forint bttó hasznot eredmé
nyezett, amelyet 20 ezer forint költség terhel. A hiány: 5 ezer forint, azzal 
a megjegyzéssel, hogy „Bizonyára terheli a könyvesboltot olyan kiadás is, 
ami a kigyűjtési adatokban nem szerepel, mivel azt a központ intézi, fizeti 
és könyveli". Az 1947. január bolti forgalom és költségek összevetéséből is azt 
a következtetést vonja le, hogy legalább 18 ezer forintos forgalmat kellene 
elérni (a mostani 9630 forintossal szemben) ahhoz, hogy a könyvesbolt ne 
legyen ráfizetéses.19 

A Sarló szövetkezet életében az esztendő első nagy jelentőségű eseménye 
a filmgyártó és -kölcsönző részleg kiválása: 1947 január végén megalakult 
a Sarló Film kft.20 Ez azt jelentette, hogy a Szövetkezet a legjelentősebb bevételi 
forrásától elesett, hiszen a mozi-osztály — azaz 15 budapesti és 19 vidéki 
mozi — bevételéből nemcsak a Győző-féle könyvesboltot vásárolták meg annak 
idején, de ez a bevétel volt a forrása a könyvkiadás, továbbá a szövetkezet 
központi adminisztrációja költségeinek is. A filmesek kiválása a szövetkezet 
vezetésében azzal a változással járt, hogy az igazgatóságba RANÓDY László 
helyébe KERECSEJSTYI Dezsőné került. Eddigre megszűnt BORVETŐ Béla cég
vezetői megbízása is, aki kivált a szövetkezettől.21 

Ha végigtekintünk az eddig megjelent Sarló-kiadványokon, kénytelenek 
vagyunk megállapítani, hogy a kiadó tevékenységén nem látszik, hogy ,,az írók 
pártjá"-nak kiadója. Az inflációt és az ezt követő pénzszűkét mint az eredmé
nyes munka igen jelentős akadályait, természetesen nem lehet figyelmen kívül 
hagyni. Csakhogy: a többi kiadó él és dolgozik. És nemcsak a nagykiadók. íme, 
P Ü S K I Sándor Magyar Élet kiadója is új életre kelt, aktív a „Misztótfalusi" 
Szövetkezet is: éppen most jelentette meg SZABÓ Pál Dózsa-regényét, A nagy 
temetőt, amelyet pedig még az 1946-ra kiadott Parasztnaptár a Sarló előkészü
letben levő kiadványaként jelzett. Még a párt elnökének, V E R E S Péternek 
50. születésnapja alkalmából összegyűjtött publicisztikai írásait tartalmazó 
Húsz év c. kötetet is a „Misztótfalusi" adta ki. 

19 Pl Arch. 284 f. XXIX/b. 
20 Meghívó a Sarló Szövetkezet évi rendes közgyűlésére. A Magyar Közlöny Hivatalos 

Értesítője (137. sas.). 1947. jún. 20. 21 P l Arch. 274 f. XXTX/b. és Cégbíróság, Sarló-iratok. 
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Igaz 1,947 elejét mutatja a naptár — a „Misztótfalusi" szénája is nagyon 
rosszul áll: a köztársaságellenes összeesküvés miatt letartóztatottak közül nem 
egy tagja a szövetkezet igazgatóságának. Ez az N P P vezetői számára azért is 
gond, mivel — a lényeget illetően — a „Misztótfalusi" ugyancsak a ,,népi írók" 
kiadója, de változatlanul az P Ü S K I Sándor is, akinek a birtokában tucatnyi 
olyan mű kiadói joga van, amelynek szerzője DARVAS József, E R D E I Ferenc, 
JÓCSIK Lajos, V E R E S Péter. Az N P P vezetőinek figyelme már csak azért is 
P Ü S K I Sándor személye felé fordult, mivel ekkor már csaknem két esztendő 
eltelt azóta, hogy PüSKit a könyvkiadók igazolóbizottsága „feddéssel" iga
zolta22 s ez az idő, a pártvezetés balratolódásának talaján elegendőnek látszott 
ahhoz, hogy a Sarló konszolidációja előkészítésének munkájába PüSKit 
bevonják. 

1947. február 25-én az N P P politikai bizottsága ugyanis a párt egész életére 
döntő jelentőségű határozatot hozott: formálisan is megtörtént a párt két 
szélső pólusának az ,,összebékülése", azaz a párt jobbszárnyának többsége 
feladta korábbi platformját. E döntések után az N P P országos vezetősége 
azonnal munkához látott, hogy a pártot az egységes politikai irányvonal alap
ján szervezetileg is megerősítse, és tömegbefolyását tovább növelje.23 

Már két nap múlva, február 27-én DARVAS József (mint az N P P héttagú 
végrehajtó bizottságának tagja) P Ü S K I Sándorral folytatott megbeszélést. 
Megállapodtak abban, hogy P Ü S K I — kombinációba véve a Sarló, a „Misztót-
falusi" és a saját kiadóját, és ismerve a megoldandó feladatokat — javaslatot 
dolgoz ki a probléma megoldására. A megoldandó feladat pedig egy valóságos 
és erős, hatékonyan működő irodalmi kiadó megteremtése és emellett annak 
biztosítása, hogy a hallgatásra kényszerült írók (NÉMETH László, KODOLÁNYI 
János, SZABÓ Lőrinc, SINKA István, F É J A Géza) ismét fórumot kaphassanak, 
visszatérhessenek az irodalmi életbe.24 

P Ü S K I még aznap DARVAS Józsefnek írott levelében rögzíti: ,,az írói, kiadói és 
terjesztő problémakörünk kibontakozási lehetőségeit." Levelében tényként 
állapítja meg, hogy a Sarló mint irodalmi kiadó, céljatévesztett. Csak mint 
a párt politikai kiadó-vállalkozásának lehet szerepe, akkor is egybefogva 
a Szabad Szó, a Parasztújság és a Válasz kiadói szervezetével.25 A „Misztót-
falusi" szövetkezet helyzetének ismeretében a velük való egyesülést sem poli
tikai, sem gazdasági szempontból nem tart ja megoldásnak. Politikailag azért, 
mert a ,,Misztótfalusi" tulajdonosai a Kisgazdapártnak az összeesküvésben 
súlyosan terhelt vezetői, gazdaságilag pedig azért, mert a ,,Misztótfalusi" 
karácsonyra megjelentetett kiadványait — elmaradván a Parasztszövetség 
kölcsöne — olyan költség terheli, amely meglevő vagyonukat fölemészti. 
Egyébként is: még értékesíthető kiadványai adósságaik átvállalása ellenében 
megkaphatok. 

Saját vállalatáról, a Magyar Élet kiadóról szólva P Ü S K I levelében azt közli : 
ahhoz, hogy a követelményeknek megfelelő munkát tudjon végezni és a népi 

22 L. A Könyv 1970. 6. sz. 3 7 - 3 8 . 1. 
23 TÓTH István: A Nemzeti Parasztpárt története 1944 — 48. Bp. 1972. 213. 1. 
24 PÜSKI Sándor szóbeli közlése. 
25 A Szabad Szó, az N P P központi napilapja (a felszabadulás utáni első száma 1945. 

március 27-én jelent meg) impresszumában 1945. június 26-tól ismét, azaz a felszabadulás 
előtti gyakorlat szerinti kiadót a Sarló Lapkiadó kft-t tünteti fel. A Paraszt Újság, az N P P 
központi hetilapja megjelenésétől (1945. október 13-tól) kiadóként a Nemzeti Parasztpárt 
szerepel impresszumában. A Válasz felszabadulás utáni első száma 1946. okt-ben látott 
napvilágot. (VI. évf. 1. sz.). Felelős kiadója: FARKAS Ferenc. 
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írók ama részének tisztességes ellátását, akik rendszeres keresettel nem rendel
keznek, magára tudja vállalni, 300 ezer forint kölcsönre van szükség. A kölcsön 
fedezete annak a 700 könyvtárnak a bevétele, amelyet P Ü S K I az N P P helyi 
szervezeteinek szállít, továbbá a meglevő raktárkészlet. „Nevezett összeg egy 
hónapon belül szükséges ahhoz, hogy nagy veszteségeket elkerülhessek és 
jóidőben indulhassak újra" — írja. 

A terve tehát az, hogy a Magyar Elet kiadó maradjon továbbra is magán
vállalkozásban, ám lényegét tekintve olyan irodalmi kiadóként, amely döntően 
az N P P szellemi irányítása alatt áll (ezt egyébként az N P P által kiküldendő 
bizottságnak módjában lenne érvényesíteni), és amely kiadónak gazdasági 
eredményeiben is az N P P - segítségének megfelelő mértékben — részesülne. 

P Ü S K I bezen kívül vállalná a Sarló, pontosabban az N P P sajtó-kiadói tevé
kenységének irányítását, népkönyvtárak, párt- és üzemi könyvtárak és a könyv
terjesztés szervezését. Saját kiadója vagyonával garantálja e vállalkozások 
rentabilitását a kölcsön vételétől számított negyedéven belül. A kölcsönön 
kívüli feltétele sem lebecsülendő: hely az N P P politikai bizottságában és a 
kulturális osztályában. ,,Az elmúlt két év alatt saját károtokon tapasztalhat
tátok, hogy a sajtó-kiadói területen köreinkben nincs vezetésre alkalmas ember 
kívülem. Nehéz munka ez: fej, szív és szerencse együtt, kiegyensúlyozottan 
kell hozzá" — írja levelében. 

P Ü S K I közli továbbá: elfogadná azt a megoldást is, hogy vállalatát társas
céggé — vagy szövetkezeti üzletrész jegyzéssel szövetkezetté szervezzék át, 
feltéve, hogy a társulok legalább akkora készpénztőkével vennének részt 
a vállalkozásban, mint a Magyar Elet kiadó jelenlegi raktárának és szerzői 
jogainak összértéke. Ezt pedig P Ü S K I egymillió forintban határozta meg, 
megállapítva, hogy ez olyan nagyvonalú működést tenne ugyan lehetővé, amely 
minden áldozatot megérdemel, a mai viszonyok között elérhetetlen. 

Máris vázolja kiadói tervét: részben a kifogyott jobb könyveinek újra
kiadása (VERES Péter: Számadás, Ember és írás, Szűk esztendő; DARVAS 
József: Vízkereszttől Szilveszterig ; SZABÓ Pál: Őszi vetés, Harangoznak ; SOMOGYI 
Imre: Kertmagyar ország felé, MADÁCH Imre: Az ember tragédiája jegyzetes 
iskolai kiadása; NÉMETH László: Bűn és egyéb regények, valamint új kéziratok 
alapján új művek kiadása (MOLNÁR István: Magyar tánchagyományok ; SZABÓ 
Pál elbeszélései; SZABÓ Lőrinc verses önéletrajza; ASZTALOS István új könyve; 
NÉMETH László önképzőköri füzetsorozata; Régi magyar olvasókönyv; Nép
költési antológia; az E R D E I Ferenccel való kiadói viszony rendeződése esetén 
az ő új ós régi könyvei; a már hirdetett olcsó füzet és játékszín-sorozat.)26 

A PüSKivel folytatott tárgyalások eredmény nélkül zárultak : E R D E I Ferenc 
főtitkár néhány hét múlva közölte PüSKivel, hogy — főleg az SZDP-oldalról 
várható támadások miatt — nem lenne helyes a funkcióba állítása.27 

Munka azonban — legalábbis a könyvkiadói részlegben — nem folyik. For
gatják viszont TAMÁSI Áron: Mezei próféta c. filmjét. 

Eközben az N P P Intéző Bizottsága — megelégelve a Sarló vezérigazgatójá
nak eddigi ,,működését" — határozatában elrendelte HORVÁTH Elek azonnali 
hatályú szabadságolását, a Sarló Szövetkezet ügyeinek rendezésére és ideiglenes 
vezetésére D R I E N Károly filmes szakembernek adott megbízást. A szeptember 
19-i intéző bizottsági ülésen hozott határozatával pedig utasította HORVÁTH 

26 P l Arch . 284 f. X X I X / b . 
27 P Ü S K I Sándor szóbeli közlése. 
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Eleket, hogy a Sarlóval kapcsolatos összes ügyeket azonnal adja át D R I E N 
Károlynak: ,, . . .Amennyiben ez intézkedésünk Horváth Elek magatartása 
miatt nem lenne végrehajtható, úgy utasítjuk a Sarló igazgatóságát, hogy 
Horváth Eleknek azonnali hatállyal mondjon fel . . ."28 HORVÁTH ugyan tilta
kozik: a határozatot megbélyegzőnek és minden jogi alapot nélkülözőnek 
„minősíti",29 azonban a határozatot végrehajtják. 

Mint jeleztük, 1947-ben összesen egy Sarló kiadvány látott napvilágot: 
a már régen tervbe vett SÁRKÖzi-kötet az 1947. évi könyvnapok alkalmából 
megjelent. 

Az 1947. december 31-i mérleg 1 millió 708 ezer forint vagyont mutat ki 
(ebből áru- és anyagkészlet 134 ezer forint, viszont az adósok: 1 millió 334 
ezer forint), a felesleg 5647,91 forint,30 melyet a mérleg jóváhagyása után 
a tartalékalaphoz csatoltak. 

Figyelemre méltó dokumentum CZIKOLLAY Gyulának az N P P gazdasági 
osztálya h. vezetőjének 1948. május 10-én adott jelentése a pártvállalatok 
helyzetéről, valamint a hitelek és egyéb kérdésekről. Ez a jelentés a Sarlót 
ugyan meg sem említi, viszont e jelentésből tudjuk, hogy erre az időre az N P P 
a MISZTÓTFALUSI könyv-, zenemű kiadó és terjesztő szövetkezetbe delegált 
tagjait visszahívta, tehát a pártnak e szövetkezettel kapcsolatban semmi 
tennivalója nincs. 

Nyitott még a P Ü S K I Sándor kiadójához fűződő kapcsolat ügye. P Ü S K I 
javaslatainak elutasítása ui. nem oldotta meg azt a kérdést, amelyet az jelen
tet t , hogy a ,,népi írók" Magyar Élet kiadásában megjelentetett művei rak
táron hevernek. 

PüSKivel a tárgyalások most már arra irányultak, milyen feltételekkel 
hajlandó a tulajdonában levő azokat a könyveket, amelyek szerzői a párt 
vezetői, a Sarlónak, azaz az NPP-nak átadni. A fölajánlott 50% engedménnyel 
való átvételt P Ü S K I nem fogadta el. Arra hivatkozott, hogy raktárkészletének 
éppen a szóban forgó könyvek képezik legértékesebb részét, ha ezeket átadná, 
hitelezői csalást követne el. CZIKOLLAY javasolja, hogy az összes kijelölt 
könyveket vegyék át, legalább 65%-os engedménnyel.31 

1948. április 4 5-én ülésezett az N P P kongresszusa ,, . . .A kongresszus elő
készítése és lefolyása szemléltetően bizonyította, hogy a párt politikailag és 
szervezetileg akkorra ténylegesen megerősödött, a demokratikus centralizmus 
elve alapján olajozott gépezetként működött, s a vezetés a felső vezetőségtől 
a helyi szervezetekig határozottan a párt régi balszárnyának az irányítása 
alatt állott . . ."32 Nyilvánvaló, hogy e tény meghatározó szerepet játszott 
abban, hogy ismét napirendre került a Sarló mint könyvkiadó életre keltésének 
ügye, amelynek gyakorlatilag immár egy esztendeje nincs vezetője. 

Az első feladat: ügyvezető igazgatót kell keresni a Sarló élére. DEMETER 
Andorra, az Űj Idők (Singer és Wolfner) kiadó fiatal szaktisztviselőjére esett 
a választás. Előbb E. MAJLÁT Jolánnal, az N P P propaganda osztályának vezető
jével, majd E R D E I Ferenc főtitkárral folytatott megbeszélések során tisztázódik 
a feladat : az MDP illetékeseinek egyetértésével a Sarlót olyan kiadóvá kell fej -

28 P l Arch. 284/f. XVI. 25. és 28. lap (179. sz. és 199. sz. határozat). 
29 P l Arch. 284/f. XXIX/b. 
30 Cégbíróság, Sarló-iratok. 
31 P l Arch. 284. f. XXXIX/b. 
32 TÓTH István: i. m. 286-287. lap. 
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leszteni, amely a parasztok számára ad ki könyvet: mezőgazdaságit, ismeret
terjesztőt, szépirodalmit és ifjúságit egyaránt.33 

Í948. augusztus 31-én — nagyon hosszú szünet után — ülést t a r t a Sarló 
Szövetkezet igazgatósága: V E R E S Péter, E R D E I Ferenc, NÁNÁSI László, FARKAS 
Ferenc, SZABÓ Pál igazgatósági tagok és CZIKOLLAY Gyula tb . tag. 

CZIKOLLAY Gyula tájékoztatta az igazgatóságot, hogy mivel a Sarló film
osztálya megszűnt (az államosítás során a MAFIRT átvette), a szövetkezet 
működése és anyagi helyzete megváltozott. Javasolta, hogy ennek következ
tében a szövetkezet a könyvkiadásra és -terjesztésre koncentráljon és javasolta 
DEMETER Andor ügyvezető igazgatói kinevezésének, valamint két fő 
racionizálás címén történő felmondásának jóváhagyását. 

A megváltozott körülmények alapszabály-módosítást is szükségessé tettek. 
Az igazgatóság a fenti javaslatok elfogadásán kívül jóváhagyta a szövetkezet 
nevének és tárgyának megváltoztatását. Az új név: Sarló Könyvtermelő és 
értékesítő Szövetkezet; tárgya: 

„Tagjai egyéni és közös gazdasági érdekének, valamint társadalmi felemelkedésének a 
kölcsönösség alapján való előmozdítása irodalmi, művészeti, zenei, tudományos és egyéb 
kulturális termékek előállításával, kiadásával, terjesztésével illetőleg értékesítésével. 
A cél elérése érdekében a szövetkezet sokszorosító, illetőleg nyomdaüzemet állíthat fel, 
sajtóorgánumot, könyv-, papiros és műkereskedést létesíthet és kölcsönző tevékenységet 
végezhet, továbbá propaganda üzletkört bonyolíthat le." 

Az igazgatóság CZIKOLLAY Gyula tájékoztatása alapján jóváhagyta a P Ü S K I 
Sándorral és a MISZTÓTFALUSI könyv- és zeneműkiadó és terjesztő szövetke
zettel létrejött megállapodást és megbízta az ügyvezető igazgatót, vegye fel 
a tárgyalásokat a Buda Általános Takarékpénztárral 90 ezer forint forgótőke
hitel felvételére. 

Végül az igazgatóság tudomásul vette VERES Péter: A paraszti jövendő c. 
könyvére vonatkozó jelentést.34 

Mint a fentiekből kitűnik, a P Ü S K I Sándorral régóta húzódó tárgyalások 
eredményesen befejeződtek: a Magyar Élet kiadótól (beszerzési értékben) 
173 086,85 Ft , a Misztótfalusi Szövetkezettől XX 94X,60 F t értékű könyvet 
vásárolt meg a Sarló.35 És a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Orszá
gos Egyesülete közleményében megjelenik a hirdetés, hogy 24 könyv szerzői 
jogát és teljes raktárkészletét a Magyar Élet könyvkiadótól és a „Misztótfalusi" 
könyv-, zeneműkiadó és terjesztő szövetkezettől átvette a Sarló. 

V E R E S Péter: A paraszti jövendő c. könyvének első kiadása még a július 
X—3-i könyvnapokra jelent meg. Az első kiadás gyorsan elfogyott, már a 
második kiadás megjelenését is hirdették,36 el is készült, azonban e kötet körül 
időközben — azaz E R D E I Ferenc Forum-heli cikkét követően — magasra 
lobbant a vita lángja. A már kinyomott és bekötött 3000 példányos második 
kiadás nem is hagyta el a raktárát , a kisparaszti gazdálkodás mellett érvelő 
mű terjesztését az N P P vezetői leállították. Erre utal a Sarló igazgatósága 
X948. augusztus 31-i ülésén felvett, fent ismertetett jegyzőkönyv: ezt a tényt 
vette az igazgatóság tudomásul.37 

33 DEMETER Andor szóbeli közlése. 34 Cégbíróság, Sarló-iratok. 
35 Uo. 
36 Szabad Szó 1948. jún. 6. 7. 1. 
37 DEMETER Andor szóbeli közlése. « 
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A Sarló Szövetkezet 1,948. október 4-én tar to t t közgyűlése a Szövetkezet 
alapszabálymódosítását (a cím és a tevékenységi kör megváltozása) elfogadta, 
a Cégbíróság a változásokat az iratokban végrehajtotta. 

A Sarló történetével összefüggésben is figyelemre méltó V E R E S Péter egy 
cikke, amely 1948 októberében a Szabad /Szóban és a Parasztújságb&ri jelent 
meg. Az N P P elnöke e cikkében közli, hogy az N P P a Dorottya utcában egy 
romos ház helyén felépíti székházát, ahol egy állandó központi pártiskola is 
helyet kap. ,, . . .Ugyanott helyezi el a parasztság művelődése céljából életbe
vágóan szükséges könyvkiadó vállalatot és könyvkereskedést is . . .^ 

Időközben a nagyarányú tervezgetések mellett a konkrét munka is elkez
dődik: a karácsonyi könyvpiacon ott a két Sarló kiadvány: FAZEKAS Mihály 
Ludas Matyi-i&n&k illusztrált ifjúsági kiadása és SZABÓ Pál: A két okos meg a 
bolondos c. illusztrált népmeséi. (Ekkor már érvényben van a könyvek árát 
elsőként szabályozó Országos Arhivatali rendelet,39 következésképpen e kiad
ványok már rányomott árakkal láttak napvilágot.) 

Hogy a Sarló kiadói tevékenysége újraindulásának az illetékesek milyen 
fontosságot tulajdonítottak, mindennél jobban bizonyítja az a sajtófogadás, 
amelyet 1,948. december 2-án az N P P főtitkárságán rendeztek.40 

Az 1948. üzletévet lezáró mérleg 842 ezer forint vagyont (ebből áru- és 
anyagkészlet 255 ezer forint, adósok: 510 ezer forint) mutat ki. „Felesleg" — 
azaz nyereség 3 ezer forint. 

A közgyűlés elé terjesztett jelentés, megállapítva, hogy a szövetkezet 1948 
július 1-től kizárólag könyvkiadó és -terjesztői tevékenységet folytat, közli, 
hogy a könyvesbolt 1948. évi forgalma 408 ezer forint volt; ,, . . .ami magába-
véve is szép eredményt mutat , különösen, ha figyelembe vesszük a könyvek 
még mindig magas árait, másrészt, hogy nem rendelkezünk eladási orgá
nummal." 

A könyvkiadásról a jelentés mindössze a két karácsonyra megjelentetett 
könyvről adhatott számot, ,, . . .Egyébként a t. Közgyűlés tagjai mindannyian 
szoros kapcsolatban vannak cégünkkel és pontosan ismerik működésünket" — 
fejeződik be a közgyűlés elé terjesztett jelentés.41 

Az 1948. évi mérlegmellékletek teljes részletességgel tartalmazzák egyrészt 
a könyvesbolt leltárának műfaji megoszlását, másrészt a kiadói raktárállo
mányt. A könyvesbolti leltár adatait az alábbiakban közzétesszük. A könyv
készlet összetételének elemzése arra enged következtetni, hogy a könyvesbolt 
nem rendelkezett meghatározott profillal; a realitásokat tudomásul véve nem 
a parasztság, hanem az értelmiség igényeinek kielégítésére törekedett. 

1949 elején már folynak a tervezgetések, tárgyalások egyrészt a leendő szer
zőkkel, másrészt a könyvterjesztés szélesebb alapokra való helyezéséről: 
a vidéki pedagógusokat jutalékos üzletszerzőként kívánták ui. a könyv
terjesztésbe bevonni. Megjelenik egy mesegyűjtemény: PAKTT Imre szerkeszté
sében A szegényember igaza címmel, amely azonban utolsó Sarló kiadványnak 
bizonyult. 

38 VERES Péter: A Párt székházáért. Szabad Szó, 1948. okt. 13. 3. 1., Parasztújság-
1948. okt. 17. 

39 Corvina 1948. azept. 24. 
40 L.: Darvas József a népi irodalomról és a Sarló feladatairól. Szabad Szó 1948. dec. 3 . 

3. 1. 
41 Cégbíróság, Sarló-iratok. 
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Szépirodalmi m ű v e k (regény, novella, vers antológia , 
összegyűj töt t m ű v e k , életrajz) 
Ifjúsági i rodalom, képes meséskönyvek 
Művészetek (képzőművészet , építészet , színészet, zene) 
A n t i k v á r könyvek 
Mezőgazdasági szakkönyvek 
I p a r , kereskedelem, gazdaság tan 
Vadásza t , spor t , tes tnevelés 
Nye lvkönyvek , szó tá rak 
E g y é b m ű v e k (szakácskönyv, d iva t , folyóirat , kézi 

m u n k a ) 
Idegen nye lvű a n t i k v á r k ö n y v e k 

Ér tékes í the te t l enné vá l t és kiselej tezett k i adványok 

1949 május közepén az N P P vezetői — elfogadva a könyvkiadás-terjesztés 
állami irányítására-ellenőrzésére létrehozott szervnek, az Országos Könyv
hivatalnak javaslatát — hozzájárultak a Sarló tevékenységének megszünteté
séhez. DEMETER Andort az akkor államosított Új Idők (Singer ós Wolfner) 
Kiadó vállalatvezetőjéül nevezték ki.43 

Ezzel a kiadói ,,részleg" tevékenysége véget ért. A könyvesbolt azonban 
KERECSÉNYI Dezsőné vezetésével még egy álló esztendeig Sarló könyvesbolt
ként működött tovább: 1950 májusában vette kezelésbe a Könyvterjesztő 
Nemzeti Vállalat. 

Az 1950. február 20-án megtartott rendkívüli közgyűlésen 34 tag vett részt. 
V E R E S Péter, a Sarló Szövetkezet elnöke az igazgatóság nevében beterjesztette 
javaslatát: 

,,A szocialista á l lamgazdaságban, ahol a termelés és ér tékesí tés teljes tervszerűséggel 
folyik, n e m helyes, hogy a szövetkezet , m i n t magánszek to r t o v á b b r a is f ennmarad jon , 
t e h á t a közgyűlés az igazgatóság h a t á r o z a t á n a k megfelelően mondja ki a szövetkezet 
fe lszámolását ." 

A közgyűlés így is határozott. A szövetkezetnek ekkor 52 tagja volt 10 676 
üzletrésszel.44 Az 1950. szeptember 12-én az évi rendes közgyűlést már csak 
azért kellett összehívni, mert az Adóhivatal a közgyűlés által jóváhagyott 
1949. évi mérleg és eredményszámlát követelte. Az 1949. évi üzletévről 
DEMETER Andor terjesztette be a zárómérleget, mely 92 ezer forint veszteségről 
adott számot.45 

A Sarló Szövetkezet záróközgyűlésére 1952. március 14-én került sor. A meg
jelent 30 tag jóváhagyta az 1950., 1951. és 1952. március 3-án lezárt mérlegeket 
81 827,68 F t vagyonértékkel. E zárómérleg utal arra, hogy az 1950. évi mérleg
ben a könyvesbolt vagyona nem szerepel, mivel az N P P országos központja 
a könyvesboltot felajánlotta és átadta a Könyvterjesztő Nemzeti Vállalatnak. 
Az átadott vagyonértékeket a felszámolók az N P P követeléseiből leírták, 
a tagokat károsodás tehát nem érte. A közgyűlés határozata a felszámolt Sarló 

42 U o . 
43 D E M E T E R Andor szóbeli közlése. 
44 Cégbíróság, Sarló-iratok. 
45 U o . 
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Szövetkezet vagyonát á tadta az NPP-nak, a hitelezők követeléseinek kiegyenlí
tésére, a szövetkezet könyveit pedig az N P P irattárába helyezték megőrzésre.46 

Végigtekintve a Sarló szövetkezet tényleges működésének öt esztendején, 
nem juthatunk egyéb következtetésre, mint hogy a szövetkezeti alapszabály
ban megfogalmazott legfontosabb törekvés: ,,a magyar szellem időálló termé
keinek eljuttatása a nép legszélesebb rétegeihez" — mindvégig csupán törekvés 
marad. A Sarló számottevő kiadóvá még átmenetileg sem tudott válni, a föl
lángolások rövid ideig tar tot tak, és az ilyen időszakokban napvilágot látott 
Sarló-kiadványok többsége sem tekinthető maradandó irodalmi értéknek. 

További kutatást és elemzést igénylő feladat választ adni a kérdésre: miért 
nem tudot t az ,,írók párt ja" egy hatékonyan működő életképes kiadói szerve
zetet fenntartani, mi okozta ezt a szinte permanens tehetetlenséget. Nyilván
való: az N P P jobb- és balszárnya között parázsló, majd föl-föllángoló, bénító 
hatású harc még egy erőskezű, magasfokú szakértelemmel rendelkező koncep
cionális (és tőkeerős) vállalati-szövetkezeti vezetést is próbára te t t volna. 
Amikor pedig a párt balszárnya győzelmének talaján új vezetéssel megkezdőd
hetett volna a munka, a politikai helyzetben bekövetkezett fordulat — a 
Magyar Függetlenségi Népfront 1949. február 1-i megalakulása és ezt követően 
az N P P elsorvasztása47 — maga után vonta az N P P kiadójának felszámolását. 

Pozitívabban értékelhető viszont a szövetkezet egyetlen folyamatosan működő 
szervének, a könyvesboltnak munkája, annak ellenére, hogy eredeti céljától 
eltérve nem vált a „paraszti vonatkozású művek könyvesboltjává". Egyik 
legnagyobb eredménye, hogy lelkes, magasfokú hivatástudattal rendelkező 
szakembereket nevelt — ma már fogalmazhatunk így az állami könyv
kereskedelem számára. 

A Sarló-kiadó története a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem törté
netének értékes fejezete. Szakmatörténet ugyan, mégis, minden bizonnyal 
közelebb visz a Nemzeti Parasztpárt történetének teljesebb megismeréséhez is. 

SÁNDOR VARGA 

„Sarló" (Faucille), la Maison d'édition du Parti Paysan National 

Le groupe des écrivains hongrois — que notre histoire littéraire désigne sous le nom 
«écrivains tendence populaire» s'était efforcé déjà depuis longtemps d'établir une Maison 
d'édition fonctionnante dans une sorte d'organisme coopératif, c'est à dire en toute 
indépendance des intérêts capitalistes. Cette Maison d'édition — en profitant des possibi
lités de la Libération — s'est organisé sous la protection du Parti Paysan National comme 
une des Maisons d'édition des partis de coalitions sous la nom Sarló (Faucille), Coopérative 
de Production et de Vente du Livre et du Film. 

Notre étude s'efforce d'esquisser les circonstances de rétablissements de la section 
d'édition et propagatrice de la coopérative et décrit son fonctionnement durant quatre 
ans, interrompt de longues suspensions. 

Au fait, l'effort le plus important — formulé dans le statut coopératif — de la Maison 
d'édition: «remettre les produits importants de la culture hongroise aux couches les 
plus larges de peuple» n'était seulement qu'un exigence, le «Sarló» (Faucille) ne pouvait 
pas devenir, ni même provisoirement une Maison d'édition considérable, mais son histoire 
est toutefois un chapitre important de l'histoire de l'édition et de la librairie hongroise. 
Bien qu'il ne soit qu'un histoire d'une seul domaine, quand même certainement il nous 
approche aussi à la compréhension totale de l'histoire du Parti Paysan National. 

46 Uo. 
47 Vo. TÓTH István: i. m. 297. 1. 




