
MARKOVITS GYÖRGYI 

A Népszava harca az új Magyarországért 

A szellemi ellenállás utolsó legális góca Magyarországon a felszabadulás 
előtt a Népszava volt. A háborús évekből fennmaradt ,,cenzúra-anyaga"1 

a lap rejtettebb, részleteiben kevéssé ismert műhelyéről tanúskodik. 
A negyvenes évek elejétől kezdve, illetve SZAKASITS Árpád előtérbe 

kerülése révén a szociáldemokrata párt lapjánál a baloldal mind nagyobb 
befolyásra te t t szert. Ebben az időszakban már több kommunista publicista 
dolgozott belső munkatársként a szerkesztőségben. KÁLLAI Gyula, GERGŐ 
Zoltán, LOSONCZY Géza, valamint a mártírhalált halt GOSZTONYI Lajos, 
KÁSZTEL András, és több más baloldali, az illegális kommunista párt politi
káját támogató újságíró bekapcsolódása szemmel láthatóan éreztette hatását a 
Népszava hangján, szerkesztésén. A háború éveiben számtalan marxista esz-
meiségú, bátor, mozgósító írást mutatot t be a szerkesztőség a cenzúrán, de 
az akkor már szinte minden betűt veszélyesnek ítélt. Nemcsak a politikai 
híreket, az elvi-politikai cikkeket tiltották ki a lapból — féltek a versektől 
és az elbeszélésektől, de még a kis hírektől is. 

A szerkesztőség által megőrzött hasáblevonatok átmentették az utókor 
számára az akkor tiltott írásokat, s hűen dokumentálják író és cenzor, haladás 
és hatalom mindennapos harcát. Az áthúzott írások mellett a „törölve", 
vagy röviden ,,tve" megjegyzés látható, kézírással, mellette a pecsét a követ
kező szövegekkel: ,,A törölt részek kivételével engedélyezem", vagy pedig 
„Nem engedélyezem ! Nem sokszorosítható", s mindegyik hasábon a dátum
bélyegző. 

A cenzúra tiltott, a szerkesztőség pedig megpróbálta újra és újra be
csempészni az áthúzott írásokat. Eltették az anyagot a következő megjegy
zésekkel: „nem napi anyag" (gyakori volt ez például verseknél, általános el
méleti, történeti cikkeknél), „eltesszük", „jövő héten újra felküldjük", „később 
újból felküldjük" — s ez a próbálkozás néha sikerrel járt, hiszen a szerkesztő
ségi munkatársak jól ismerték a cenzúra működésének mechanizmusát. 

Egy korabeli könyv, ZTTBOR István Az újság technikája című 1940-ben 
kiadott munkája (Szenkó kiadás, 160.1.) részletesen megvilágítja ezt a kérdést: 

,,. . . A cenzúraszolgálat ellátása két embert igényel. Az egyik ezek közül — egy fiatal 
újságíró — a sajtóellenőrző bizottság helyiségében tartózkodik, a másik a nyomdában. 

. . . A nyomdai cenzúrás minden cikkről, közleményről, hirdetésről stb. 5 levonatot 
kap kézhez és természetesen a kéziratot is. Mind az öt példányt lebélyegzi és azonos sorszámmal 
látja el; kettőt ezek közül a cenzúrára küld, egyet a szerkesztőhöz továbbít, egyet a kézirattal 
együtt a korrektorokhoz küld, végül egyet magánál tart és gondosan, sorszám szerint sorrendbe 
rakja. Van ezenkívül egy nyomtatott lapja, melyen sorszámok vannak 1 — 100-ig. 

*PI Arch. 28. 929 A. XVII. 
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Ha most a bizottságtól az anyag vagy az anyag egy része kijön, az ott tartózkodó 
cenzúrás munkatárs azonnal telefonon bemondja az anyagot. Először azokat a számokat, 
amelyeket a bizottság változtatás nélkül engedélyezett; az ezeknek megfelelő számokat a nyomdai 
cenzúrás a saját nyomtatott lapján bekarikázza. Utána bemondja az egyes cikkeken, közlemé
nyeken a részleges törléseket; az ezeknek megfelelő számok a táblázaton négyzet-jelbe kerülnek 
és természetesen a levonaton piros ceruzával gondosan kijelölik a telefon-bemondás alapján a 
törléseket is. 

A törölt cikkek levonatát és a törlést szenvedett cikkek levonatait a cenzúrás azonnal 
átadja a mettőrnek, aki gondoskodik a törlések keresztülviteléről. A cenzúrás természetesen az 
oldallevonatban gondosan ellenőrzi, hogy a törléseket tényleg keresztülvitték-e? 

A két cenzúrásnak most még egy nagy munkája van: az összes eredeti levonatokat a 
kinyomott lap oldalainak megfelelő sorrendbe kell rakni és a hasáblevonat szélén jelölni kell 
a kinyomott lapnak megfelelő oldal- és a hasábszámot. Pl. 3/2 = harmadik oldal, második 
hasáb. Az így feldolgozott összes levonatokat átadják a nyomdának . . . 

A kormányhatósági engedéllyel megjelenő lapok kinyomtatását a sajtóellenőrző bizott
ság engedélyezi (Országház, XI. sz. kapu). A kefelevonatokat két példányban kell beküldeni; 
ezek egyik példányát az engedélyezést, a részleges törlést vagy a törlést jelző bélyegzővel ellátva 
a sajtóellenőrző bizottság visszaadja. A sokszorosítás engedélyezés esetén is csak a legközelebbi 
számban történhet; ha ez nem történne meg, későbbi számban való közlés előtt újabb engedélyt 
kell szerezni. 

Nem időszaki sajtótermékek — könyvek, röpiratok, füzetek stb. — sajtóellenőrzését 
a, budapesti kir. ügyészség sajtóosztálya gyakorolja (V., Alkotmány u. 14. fszt. 2.). 

Ezekben az években a cenzúra kitiltotta a Népszavából mindazokat az 
írásokat, amelyek az ország és a nép legégetőbb problémáit érintették. Nem 
volt szabad írni a háborúról, a bányászkongresszusról, az orvosellátásról, 
a munkásosztály helyzetéről, a bérkérdésről, sőt, még Eric KNLGHT híres 
háborúellenes, Légy hü önmagadhoz című regényének ismertetését sem enge
délyezték. A régi márciusokra való emlékezés többször visszatért különböző 
formákban, a cenzúra azonban egytől egyig törölte ezeket a cikkeket. Minden 
szociográfiai írást kitiltottak a lapból, többek között MAROSÁN György, 
NÁDASS József, KOVAI Lőrinc cikkit (Szabolcs u. 15., Hódmezővásárhely 1942, 
Őröl a malom, Földmunkások stb.). 1942. március 27-i dátummal szerepel 
— egészében törölve — BALOGH Edgár Falusi fiatalság városi cselédsorban 
című kitűnő tanulmánya; 1943. október 12-i keltezéssel JORDÁKY Lajos 
Egy fiatal szocialista a demokráciáról című levélformában írt cikke. A korszak 
kicenzúrázott anyagában több mint ötven verset találunk — sok közülük 
mindezideig teljesen ismeretlen volt. A versek túlélték szerzőiket — a fasiz
mus által megölt tehetséges fiatal költők, BARÁTOS Endre, B E R É N Y I Béla, 
É D E S István, PÁSZTOR Béla, SALAMON Ferenc és VETŐ Miklós költeményei 
a „mocsoktól részeg" korral szembeni művészi s emberi helytállásról tanúskod
nak. Erről tanúskodik a többi áthúzott vers is, melyek szerzői — FÖLDEÁK 
János, KASSÁK Lajos, KESZTHELYI Zoltán, RAJCSÁNYI Károly, SZÍTDI György, 
SALAMON László, SZENTKIRÁLYI János, VAÁD Ferenc, VÉSZI Endre — túl
élték a háborút és a fasizmust. 

Az 1939-es cenzúra-dosszié őrzi azokat a bizalmas utasításokat, melyeket 
a szerkesztőség azonnali végrehajtásra kapott — általában telefonon. Az uta
sításokat többnyire közvetlenül a Miniszterelnökségi Sajtóosztály adta ki, 
de egyéb hivatalos szervek is éltek ezzel a joggal. 

,,A kü lügyminisz té r ium saj tóosztá lya kér i , hogy a kü lügyminisz te r m a i beszédét 
minden megjegyzés né lkül közölje a Népszava ! Augusz tus 2 . " „ P r o domo ! A honvéde lmi 
minisz té r ium felhívja a t . Szerkesztőségek figyelmét, hogy a szegedi el lenforradalmi 
emlékünnepé ly k a t o n a i vonatkozásai ró l szóló tudós í t ásokná l a MTI h iva ta los tudós í t ása 
veendő a lapul . Az esetleges egyéni tudós í tások közlés e lőt t beolvasandók a Vezérkari 
Főnökség V. ü g y o s z t á l y á n a k . " 
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18 Markovits Györgyi 

„Tudomásul ! A miniszterelnökségi sajtóiroda főnökség kéri, hogy a kormányzó 
hollétéről akár privát úton is kapott értesülést a Népszava ne közölje. Augusztus 12." 

„Taktika kérdése, hogy mely lapok hozhatnak bizonyos dolgokat és melyek nem. 
Háborúban sem támadnak egységesen a csapatok, hanem mindig a hadvezetőség álla
pítja meg, hogy milyen csapatok mikor támadnak. így áll ez a sajtóra is. Ezekben a 
napokban, amikor a taktikai szempontot a sajtófőnökség állapítja meg, azt, hogy mely 
lapokat mely utasítással lát el, arra kéri, hogy a továbbiakban is szigorúan tartsuk ma
gunkat ehhez. Augusztus 23." 

,,A német és lengyel háborús híreket mindig teljesen azonos betűkkel kell szedni. 
Különbség nem tehető a betűtípusokban, és mindig elsősorban a németeket kell hozni 
és csak másodsorban a lengyel híreket. Szeptember 2." 

,,A miniszterelnökségnek az az álláspontja, hogy a lapokban az ablakok nem kí
vánatosak és éppen ezért kéri, hogy azokat kerüljük el. Szeptember 4." 

Jól jellemzi a kormány „hintapolitikáját" az 1939. augusztus 21-én este 
leadott körtelefon-utasítás : 

„Figyelmeztetés a lapokhoz. A sajtófőnök kérelme és intelme. Külpolitikai vonat
kozású dolog. Kérik, hogy a szerkesztő urak írásban rögzítsék le. Ismételt figyelmeztetés 
dacára megtörtént, hogy külföldi nagyhatalmakat, azok államfőit, államférfiait (vezető 
államférfiait) kifigurázzák. A legnyomatékosabban felkérik a szerkesztőségeket, hogy 
minden ilyen rajz, vagy kikarrikírozás közlésétől tartózkodjanak, mert ellenesetben el
kerülhetetlen lesz a legszigorúbb rendszabály. Felkérik a szerkesztőségeket arra is, hogy 
külföldi hatalmakat, akár a tengely, akár a demokrata hatalmakat sértő, kipellengérező 
vagy bántó közleményektől is tartózkodjanak, mert ez a hatalmak érzékenységét sérti." 

Az utasítást a Népszava éjszakai szerkesztője így szignálta: „örömmel 
vette tudomásul Erdődy János". 

A cenzúra és a szerkesztőség harcának jelentős állomása volt a Népszava 
1941. karácsonyi száma. E szám története külön feljegyzést érdemel.2 

1941 nyarán vetették fel először azt a gondolatot, hogy a magyarországi 
progresszív erőknek egy olyan reprezentatív felvonulást kellene szervezniök, 
mely dokumentálná, hogy itthon is léteznek háborúellenes és németellenes erők. 
A cél az volt, hogy mindenkit megszólaltassanak e hangnemben, aki a leg
szélesebb értelemben vett népfronthoz számítható. Ketten vállalták ennek 
megszervezését: SZAKASITS Árpád és KÁLLAI Gyula. Rendkívüli módon kellett 
vigyázni a munkával, hiszen már teljes cenzúra volt életben, és a szerkesztő
ség szerette volna elkerülni a lap végleges betiltását. 

A karácsonyi szám hosszú hónapokon át, majdnem titokban készült. 
A cikkeket jóelőre kezdték gyűjteni, s azokat egyenként, mint „nem napi 
anyag"-ot engedélyeztették a cenzúrán, hiszen képtelenség is lett volna egy 
harminc-negyven oldalas ünnepi szám anyagát egyetlen éjszaka cenzúrázni, 
így, hétről-hétre sikerült összegyűjteni az anyagot. Természetesen még így 
sem kerülhetett bele a lapba minden. Eklatáns példa erre KOVÁCS Imre cikke, 
melyet kitiltott a cenzúra, de a karácsonyi számban benne maradt — nyilván 
mint kis hír, elkerülte a cenzor figyelmét — az író nyilatkozata, mely szerint 
nem az ő hibája, hogy nem írhatott cikket a parasztság helyzetéről. De még 
így kicenzúrázva is rendkívül gazdag a december 25-i Népszava : 
SZAKASITS Árpád: A mi földünk: a mi életünk 
Ács Tamás [MÓNTJS Illés]: Társadalmi problémák 
FODOR József: Ódon ritmusok 
ANDREÁNSZKY István: Korszerű bűnözők, új bűncselekmények 
KÉTHLY Anna: Ki az oka? 
ERDŐDY János: Az esztendő hátsó kapujában 

2 Magnetofon-felvétel Erdődy János íróval, a Népszava volt szerkesztőjével. 1968. 
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VÉSZI Endre: Barangolás bábországban 
Egy gárdista naplójából. GARAI János 
Ismeretlen francia költő verse a szerelemről. Ford. SZAKÁCSI Áron [SZAKASITS Árpád] 
NAGY István: A pszichológus 
GERGELY Imre: Egy pesti munkanélküli viszontagságai és kalandjai a nagyvilágban 
SZEKFŰ Gyula: A szabadság fogalma 
VÁRNAI Dániel: Paulusok 
SZABÓ István: Mi vezetett a munkássághoz? 
BAJCSY-ZSILINSZKY Endre: Kossuth és a magyar külpolitika 
PÁSZTOR Béla: Vadászkürt 
RÉVÉSZ Mihály r Magyarság, szocializmus 
TÍMÁR Magda: Ünnep este 
SZERDAHELYI Sándor: A szükségszerűségből a szabadságba! 
Az ,,Anti-Dühring"-bői. Szemelvények 
KÁSZTEL András: Az európai háborútól a második világháborúig 
GOSZTONYI Lajos: A haladás és ellenfelei a mai magyar közéletben 
FÖLDES Mihály: A legragyogóbb eszme álarc nélkül. A szabadság gazdasági alapjai 
SZÜDI György: Szeress! 
MÓRICZ Zsigmond: Petőfi a politikai jel 
HORVÁTH Béla: Az elveszített barátoknak 
BENEDEK Marcell: Szabadság és irodalom 
D É S I HTJBER István: Tanulmány a negyedik rend művészetéről 
KÁLLAI Gyula: Az önálló államalapítás 
DARVAS József: Az oligarcháktól a nemzeti államig 
JORDÁKY Lajos: Erdélyi történelem 
BALOGH Edgár: Bem erdélyi politikája 
FÖLDES Ferenc: Rákóczi 
SZABÓ Zoltán: A kurucok Magyarországon 
MARKOS György: Gyarmati sorban. A Rákóczi-fölkelés leveretésétől az új függetlenségi moz

galmak megindulásáig 
MÓD Aladár: A kiegyezés és az új Magyarország születése 
MILLOK Sándor: A város 
TAKÁCS József: Elindulás 
Melléklet. A borítólapon JÁNDI Dávid rajza: Munkásanya 
(-OSZTÓ-) [GOSZTONYI Lajos]: Társadalmi szenvedélyek 
KÁLLAI Gyula: Jó hír 
DESCHAMPS, Eustache: Ballada. Ford. PÁL Endre 
SZÉLPÁL Árpád: Lábtyüművészek egykori céhe a Qascogneban 
HÁRS László: Ne nézd a csillagot 
(-GY): Svájci képeslevelezőlap 1941-ben 
ÁVERCSENKO, Arkadij : Az ő súlyos keresztje 
ERDŐDY János: Udvari szoba 
KADÓ Ferenc: Farsang 
L.[OSONCZI] G.[éza]: Két kor: két költő [Petőfi Sándor és József Attila'] 
LÁNYI Margit: Marsala, 1860 
BERÉNYI István: Óda a munkásanyához 
JANOVICS Sándor: Baudelaire Brüsszelben 
BÍRÓ György: Az elektromos szem 

Valóban a magyar értelmiség elitje adott i t t találkozót egymásnak: 
politikusok, tudósok, írók, költők, művészek. Sokuk a fasizmus áldozatává 
vált, néhányan pedig, — akik túlélték a fasizmust — a felszabadult, új Magyar
ország vezetői sorába léptek. 

A karácsonyi szám után a Népszava üldözése egyre erősebbé vált. Vas
tagodott a kicenzúrázott írásokat tartalmazó dosszié — s fogyott a munka
társak száma. Az egyébként tizennégy-tizenhat főnyi szerkesztőség több 
tagja börtönbe került, másokat katonai szolgálatra, illetve büntetőtáborba 
vittek. A karácsonyi szám szerkesztői és munkatársai közül már kevesen élnek. 
SZAKASITS Árpád sorsa ismeretes. MÓNUS Illést a Duna-parton ölték meg 
1944-ben, GERGELY Győző, a külpolitikai rovat vezetője is a nyilasok áldozatává 

._,* 
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lett ugyanaz év őszén, a katonai rész felelőse, KÁSZTEL András büntető-század
ban vesztette életét, GOSZTONYI Lajost is megölték a háború befejezése előtt. 

A Népszavát pedig végleg megszüntette az ország német megszállása. 
De a karácsonyi szám és a fennmaradt cenzúrapéldányok egy olyan lap emlé
két idézik, melynek része volt a szellemi ellenállásban. 

,, í ró urak, rajtunk a sor. — írta B E N E D E K Marcell a karácsonyi Nép
szavában — Ha a kiadó egy fokkal félénkebb a kelleténél, az író legyen bát
rabb és áldozatkészebb. Főként pedig: kitartóbb. Ne akarja egyszerre, egyet
len művel megváltoztatni az embereket, mert ez lehetetlen. De kitartóan és 
fáradhatatlanul ostromolja a kiadót és az olvasót olyan írásokkal, amelyekben 
megvillan az igazi közösségnek, a megértésnek, az emberségnek szelleme. 
Lopjon be i t t egy mondatot, ot t egy alakot, amely megrázza az olvasó lelkét 
és a régi embert ébresztgeti benne . . . Térjünk vissza lélekben a régi énekesek
hez, akik szembenéztek hallgatóikkal s leolvasták arcukról énekük hatását. 
Gondoljunk arra a gyötrődő, tétovázó, segítséget és irányítást kereső emberre 
— egyre, kettőre, tízre —, akinek megváltást hoz írásunk, ha a magáéval 
rokon lélekre ismer bennük. 

Ha ezekre gondolunk írás közben, visszanyerjük a magunk benső szabad
ságát, az irodalom igazi szabadságát. És mint ahogy Petőfi és társainak benső 
szabadsága meg tudta szülni a nemzet szabadságát: a mai és a holnapi írók 
benső szabadsága is fel fogja szabadítani a párt-osztály-asztaltársaság-lelkeket 
az elfogultság, türelmetlenség, rosszhiszemű értetlenség bilincsei alól. Vannak 
szabadulni vágyó lelkek — keressük meg őket. 

í ró urak, rajtunk a sor. Ebben a munkában nemzedékek őrlődhetnek 
fel — de megéri, hogy rátegyük a magunk életét." 

GY. MARKOVITS: LA LUTTE DU JOURNAL NÉPSZAVA POUR 
LA NOUVELLE HONGRIE 

A l'époque de la deuxième guerre mondiale, surtout en ce qui concerne la résis
tance des intellectuels, la presse de gauche joua un rôle important. Outre le grand quo
tidien antifasciste Magyar Nemzet (Nation Hongroise), il y avait nombre d'autres qui 
s'élevaient plus ou moins ou vertment contre le fascisme et contre le rôle humiliant de 
satellite, imposé à la nation. Le quotidien le plus considérable sous ce rapport, autorisé 
à paraître jusqu'au jour où un contre-ordre en alla interdire la parution, fut l'organe du 
parti social-démocrate, Népszava (Voix du peuple). 

L'article met en lumière l'histoire du fameux numéro de Népszava paru à Noël 
1941. Ce fut un rendez-vous des hommes politiques et des hommes de lettres, des élites, 
qui combattaient pour une Hongrie autre que celle où ils vivaient, pour une Hongrie de 
l'avenir. Ce sont des écrivains et des historiens, des poètes et des politiciens qui prennent 
ici la parole et propageent des idées indispensables à la liberté du peuple. Paix et pain, 
terre et liberté, indépendance nationale et droits égaux entre les nations, telles furent les 
idées qui remplirent les écrits — éditoriaux, articles et poèmes — mis au jour dans le 
journal. 

Plusieurs documents, dont des communications supprimées par la censure, qui 
auraient dû paraître dans le Népszava mais qui ne seront retrouvés qu'après la guerre, 
prouvent que le numéro de Noël de 1941, loin d'être un résultat dû au hasard, marque 
une forte poussée à gauche. C'est grâce à la concentration des forces de la gauche, obtenue 
par Árpád Szakasits et des publicistes communistes, qu'une telle tentative a pu prendre 
corps. 

Les instructions des censeurs, dont l'article rend compte, ainsi que le long défilé de 
divers écrits supprimés par la suite (tels les articles d'Edgár Balogh, Lajos Jordáky, 
Lőrinc Kovai, et les poèmes d'István Berényi, János Földeák, Ferenc Salamon, Endre 
Vészi et d'autres encore) nous convainquent qu'à côté du Népszava connu par le public, 
il en existait un «autre» qui, conjointement avec le parti communiste illégal, participait 
activement à la résistance intellectuelle jusqu'au 19 mars 1944, date de l'occupation du 
pays par les Allemands. 


