
Akármennyi könyve van az embernek, még kritikusi gyakorlatában is a 
könyvtárra szorul. Akkor is minden kell neki. Az ilyen ember akaratlanul is 
okvetetlenkedik. Neki van a legnagyobb szüksége a könyvtárra, mégis ő békét- 
lenkedik. Kai költő uj könyvéről ir kritikát. Közeli határidővel dolgozik. 
Ismeri ugyan a szóban forgó poéta munkásságát, de megint kézbe kell venni az 
első kötetet is, a többit is. Mindet. De rögvest! Nem túlzott ez az igény?
És ha bejelentené, készítsék elő. Nem hat ez gőgnek, nagyképűsködésnek?

Szolgáltatás - mondom. S közben arra gondolok, vajon eleget törődünk a 
tudomány művelőjével? Mert tudom, ha kémek, segítünk. Amit kémek, abban 
serények vagyunk. S ezt a kutató - Koczkás is - készségesen elionerl. De van 
a gyakorlat, s ami előzi, az elképzelés, a szellem. S ha már a kutató habozik 
igényeivel elénk állani, s ezt vettem ki Koczkás szavainak kötéséből, érdemes 
rajta elgondolkoznunk, dolgaink sorrendjében hol áll, jó helyen áll-e a tudo
mányos kutatás sajátos könyvtári szolgálata?
BAIá Ü1RB

BALOLDALI KIADÓK ÉS NYOMDÁK A FASIZMUS IDEJÉN

A fasizmus németországi győzelme után még szorosabbra húzták a hurkot az 
addig is erősen szorongatott illegális mozgalom körül. Az uj helyzet uj mód
szereket igényelt. Hogy a marxista világnézetet terjeszteni lehessen, uj nyom
dákra, kiadókra volt szükség. A BMP 1928 májusi határozatában megalapozta az 
illegális nyomda megszervezését. Sallai Imre kezdte meg a munkát. A kézirato
kat a korrektúra elkészülte után azonnal megsemmisítették, a nyomda-helyiség
nek "tisztának" kellett lennie. Teljes volt a konspiráció. így készült illegá
lisan például Lenin Marx Károly cimü müve.

Egymás után jöttek létre a Daloldali kiadók. A Társadalmi Szemle körül 
csoportosult irók segítették dr. Agárdi Ferencet, Sándor Pál filozófust és 
Müller Lajost az Uj Európa sorozat megindításában a huszas évek végén. Müller 
mint volt nyomdász, több kistőkést ismert, akik segítettek volt társuknak. Ő 
szervezte be Gyarmati Ferencet, az állásnélküli fiatal nyomdászlegényt, aki 
falusi rokonai segítségével önállóvá vált s ahogy mondani szokta, kis tőkéjé
vel éppen a tőke megdöntésére vállalkozott. Első munkája a csepeli vasmunká
sok felhívásának kinyomtatása volt 50 ezer példányban. Müller egymásután vita
tó a "klienseket", az illegális mozgalom embereit Gyarmati nyomdájába. Itt 
készült a Társadalmi Szemle, az ellenzéki szakszervezeti lapok, s a József 
Attila által szerkesztett Valóság is, háromezer példányban.

Az első letartóztatástól kezdve a rendőrség számontartotta a kevésbe- 
szédü, magát tudatlannak mutató nyomdászt. Többször becitálták a rendőrségre, 
kihallgatták, verték, ő azonban hallgatott. Végül aztán uj módszert alkalmaz
tak, behívták katonának. Az Uj Európa kiadásában jelent meg József Attila 
"Döntsd a tőkét" cimü kötete - ennek elkobzásával a kiadó létalapja is meg
szűnt.
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A baloldali müvek kiadásának mégsem tudtak gátat vetni. Kiemelkedő sze
repet töltött be a könyvkiadásban Faust Imre. Bár 1933-tól rendőri felügyelet 
alatt állott, sorra-rendre adta ki Marx és Gorkij, Madzsar József és Nagy 
Lajos Írásait, forradalmi versesköteteket, szociográfiai munkákat. Az ő ne
véhez fűződik Radnóti Miklós "Lábadozó szél" cimü kötetének kiadása is.

A harmincas években működött a Danton kiadó is, mely tulajdonképpen áli- 
kiadó volt, kettős értelemben: a Danton-név forradalmi eszmetársitásra ad al
kalmat, a másik pedig, hogy hasonló hangzású s Így könnyen összetéveszthető 
az ismert Dante Kiadóval.

ügyesen álcázott kiadó volt a Phőnix, mely legalitását a Klasszikus írá
sok sorozattal alapozta meg. A rendőrség 1934.évi Vörös Könyve megállapítja, 
hogy "a kiadó neve célzatos. Phőnix a poraiból feltámadt tűzmadár, az újjá
éledt bolsevizmus." Marx, Hja Shrenburg, Egon Brwin Kisch könyveit adta ki 
Oravetz István, a törékeny, halkszavu ember, akiben szilárd kommunista hit éa 
törhetetlen kitartás ólt. Ő volt az Uj Harcos cimü folyóirat kiadója is, mely
nek első számát rögtön a megjelenés után elkobozta a rendőrség, de Oravetz 
csak 6o-7o példányt adott nekik az 1500-ból. A többi biztos helyen volt élté
vé. Oravetz 1933-as vizsgálati fogsága idején határozta el, hogy életét tel
jesen a marxista könyvek terjesztésének szenteli. 1934—ben adta ki az "így 
élnek a nők a harmadik birodalomban" cimü brosúrát, ami miatt a magyar poli
tikai rendőrség, majd a Gestapo egészen a háború befejezéséig üldözte. A ki
adványokat jól kiépített terjesztői apparátusával eljuttatta a párt- és szak
szervezetekbe, üzemekbe és magánlakásokba. Szállított Franciaországba, Cseh
szlovákiába, Romániába és Jugoszláviába is, ahonnét ellenszámlára az ott meg
jelent antifasiszta irodalomból csempészett be az országba jelentős mennyisé
get. ő adta ki többek között Veres Péter "Az Alföld parasztsága" cimü müvét 
1936-ban, valamint az első magyar Hegel-monográfiát, melyet Sándor Pál irt 
Kollár Ferenc álnéven 1937-ben.

Jelentős vállalkozás volt a teljes előzetes cenzúra idején született 
Szürke könyvek sorozat. A nyomda szervezése, az anyagi feltételek biztosítása 
és a terjesztés Szenes Lajos feladata volt. Szenes, a Népszava könyvkereskedés 
vezetője, kapcsolatot teremtett a munkásolvasókkal. A sorozatot Molnár Erik 
Jeszenszky álnéven irt Dialektikájával indították. Hogy a sorozat le ne lep- 
leződjék, folytatásaként megszületett a TÉKA, azaz a Társadalmi Könyvtár, 
mely szintén több marxista müvet adott ki, például Révai József "Népiség, 
demokrácia, szocializmus" cimü munkáját, melyet ugyan elkoboztak, de már elő
zőleg eljutott azokhoz, akiknek a kiadó szánta. A szociáldemokrata könyvkiadás 
érdeme egy-egy Marx-Engels mü kiadása, és Bebel "A nő és a szociallmus" cimü 
müvének hazai megjelentetése.

A háború idején élt az Burópa-könyvtár, majd Európa kiadó is, mely 
Sándor Pál és Szenes Lajos közös tevékenysége alapján nemes irodalmat adott, 
olcsón, néha ponyvaköntösben. Gorkij, Tolsztoj, Ognyev Írásai trafikok, pálya
udvarok , paviIlonok, Bárki Újságárusok utján jutottak el az olvasókhoz.Gorkij 
három müvét adták ki "Az élet iskolája" és "Egy boldog nyár", 194-31 Az anya, 
1944/ Sándor Pál fordításában - Kollár Ferenc álnéven. Ma már humorosnak tü-
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nik a következő eset: a kapitalista izü bestsellereiről ismert Nova hajlandó 
volt a kommunistának deklarált Upton Sinclair könyveit kiadni. Erre Braun 
Soma, a kiadó "csendes" tanácsadója és kitűnő fordítója vette rá a Nova ve— 
zetőit. Az ő fordításában jelent meg, a Nova kiadónál Marxtól A filozófia 
nyomora.

A haladó irodalom terjesztésében nagy érdemeket szerzett Cserépfalvi 
Imre. 1942-ben kilenc hónapot töltött letartóztatásban a Csendes Don kiadása 
miatt. Mint volt vöröskatonának 1919 után Cserépfalvinak is emigrálnia kel
lett. 1928-ban, hazatárése után könyvkereskedést és kiadóvállalatot alapított. 
Kiadója körül tömörültek kommunisták és baloldali szociáldemokraták, szocio- 
gráfusok, polgári liberálisok, mintegy közös frontot alkotva a nácizmus szel
lemi behatolása ellen. Lektorai között olyanok sorakoztak, mint Bálint György, 
József Attila, Földes Ferenc, Hevesi András, Radnóti Miklós, Vághidi Ferenc. 
1936 és 1942 között nyolc esetben Ítélték el Cserépfalvit sajtó utján elköv^* 
tett izgatás elmén.

1939 ós 1943 között a Szabad Szó könyvesakciói nagy hozzájárulást jelen
tettek az illegális mozgalom munkájához. A szerkesztőségben alakult Falu»- 
könyvtárszövetkezet a hazai baloldali müvek mellett a szovjet irodalmat pro
pagálta. Ezt a munkát előbb Iliás Ferenc végezte, majd 1941 nyarától Fehér 
Lajos vette át a KMP megbízásából. A lapban megjelent Ságvári-levól is tanú - 
sitja az illegális párt és a könyvosztály kapcsolatát. A könyveket általában 
a könyvkötőtől indították útnak, s mire az elkobzást elrendelő utasítás meg
érkezett, a kiadó raktárában már nem volt mit elkobozni.

Az illegális terjesztők leleményessége sokszínűén bontakozott ki. A Vi
lágosság nyomda egyik munkása, hogy szerény kenyerét biztosítsa, vidékre 
járt szabadnapjain apró csecsebecséket árulni. Csomagjaiba egy-egy könyvet 
is beletett, mégpedig a Tanácsköztársaság idején a Szocialista-Kommunista 
Munkások Magyarországi Fártja kiadásában megjelent füzetekből, melyek sok
száz példánya maradt elrejtve a Szenes-vezette könyvkereskedés pincéjében. 
Ezeket uj címkével látták élt Anatole Francé, Jack London, liaupassant neve 
került a borítólapokra. Ez mindaddig sikerült, mig egyszer a tűző nyári nap 
le nem olvasztotta a régi fölé ragasztott uj címkét, s a csendőrség rajta 
nem ütött a lelkes terjesztőn. Fuchs és Szenes 100-100 pengő büntetéssel 
uszták meg az eredeti ötletet.

Üldözték az Írókat, üldözték a müveket. Az Írók álnevet használtak, ál
ruhát viseltek a müvek. A forradalmi gondolat terjesztése sok leleményessé
get, ügyességet, bátorságot igényelt, é3 sok áldozattal járt. S bár a német 
megszállás után százával tiltották be az Írásokat, és munkatáborba, büntető- 
századba, halálba üldözték az Írókat - mégsem tudták a haladó magyar irodal
mat megsemmisíteni. Az erőszakkal szemben győzött a meggyőződésen és művészi 
erőn alapuló irodalom benső ereje, s átnyúlva a koron az állandó érvényű 
tendenciák máig hatnak*. Az üldözött magyar Írók, az üldözött európai iroda
lom nagy egészébe illeszkednek és méltók annak rangjához. Erről Írja Bertolt 
Brecht "Az irodalmat majdan átkutatják" cimü versében:
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••• Egész irodalmakat
kutatnak fel majd jelek után
Hogy hát lázitók is éltek itt, hol leigázás volt. 

De akkor majd magasztalják őket 
Kik csupasz földön ültek, hogy Írjanak 
Kik ültek az alantasok között 
Kik ültek a harcosok körében.
Kik az alantasok kínjairól hirt mondottak 
Kik a harcosok tetteiről hirt mondtak 
Művészien
Azelőtt királyok dicsőítésére 
Fenntartott nemes nyelven.

MARKOVITS GYÖRGYI

A vázlatos Ismertetésben említett kiadványok 
az OSZK könyv- és hirlapraktáraiban megvannak**
Az 1919-194^ közötti növedéknaplókban a til^- 
tott kiadványok impresszumadatai mellett "R",
"Rém" illetve "Remete" jelzés áll.


