
2012. április 11-én a siófoki Balatoni Re-
gionális Történeti Kutatóintézet, Könyv-
tár vendégül láthatta Püski Istvánt, a 
legendás és nagy múltú Püski Kiadó ve-
zetõjét. A vetítéssel egybekötött elõadá-
son Püski István személyes hangon szólt
kiadójuk históriájáról.

Püski Sándor 1939-ben alapította
meg feleségével a Magyar Élet Könyvki-
adót. A kezdeményezés alapjául az szol-
gált, hogy a jogi egyetemet végzett Püski
Sándor szembesült azzal: nincsenek
megfelelõ egyetemi jegyzetek, ezért már
1936-ban megjelentetett egy pénzügyi
jogról szóló könyvet. A Püski házaspár
1938-ben döntött úgy, hogy Pesten, a
Szerb utcában egy kis üzletet nyit. Elsõ
kiadott könyvük a „balladás költõtõl”,
Sinka Istvántól származott, Vád címmel.
1939-tõl a kiadói tevékenység fõként a
népi írókra koncentrálódott. Erdélyi Jó-
zseftõl Kodolányi Jánoson át, Németh
Lászlóig igen széles volt a paletta. Püski

Sándor tisztában volt azzal, hogy ezen
könyvek árusításából nem lehet meggaz-
dagodni. Ám részérõl ez a vállalás misz-
szió is volt egyben.

Az elõadáson több kordokumentum –
fotó, eredeti szerzõdés – is megtekinthe-
tõ volt. Láthattuk többek közt a kiadó és
Németh László írásos szerzõdését A mi-
nõség forradalma címû mûvének kiadá-
sáról. 1942-tõl Püskiék aktív szervezõi
lettek az értelmiség egyik legfontosabb
központi találkozási helyszínének és fó-
rumának, a szárszói konferenciáknak is.

A politikai és a háborús helyzet kiéle-
zõdése ellenére Püski Sándor 1944-ben
még számos alkotóval kötött életmûszer-
zõdést. Hite a kultúrában, az irodalom-
ban töretlen maradt. A második világhá-
borút követõen a kiadót több „ideológiai”
támadás érte, miszerint a háború elõtt ja-
varészt fasisztának bélyegzett alkotókat
adott ki. Ennek ellenére a kiadói tevé-
kenység folytatódott: László Gyula,
Takáts Gyula, Tatay Sándor, Tersánszky
Józsi Jenõ, Karácsony Sándor munkái
sorra jelentek meg, a nehézségek ellené-
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re. 1947-ben napvilágot látott náluk Sza-
bó Lõrinc zseniális irodalmi mûve, a Tü-
csökzene.

A tragédia azonban elkerülhetetlen-
nek bizonyult: 1950-ben a kiadót államo-
sították. A család Medgyessy Ferenc
szobrászmûvész mellett vállalt kisegítõ
munkát. Így lett Püski István, a kisebbik
fiú foglalkozása: keramikus.

Az irodalmi élet szervezését, az ab-
ban való részvételt azonban továbbra sem
adták fel. 1956-ban úgy tûnt, van remény,
ami hamar szertefoszlott. Püski Sándort
1962-ben hamis vádakkal bebörtönözték,
egy év múlva szabadult. Útlevelet csak
1966-ban kapott, és megoldásnak az
emigrációt látta. 1970-ben feleségével 
az Amerikai Egyesült Államokba vándo-
rolt. Késõbb New Yorkban, a 2. sugár-
úton újból megalapították kiadójukat és
könyvesboltjukat. Közel hatvanévesen
újrakezdték egy merõben más kultúrá-
ban, más országban, mégis leküzdötték a
nehézségeket. Kitelepülésük után kezdet-
leges körülmények között, a lakásukról
terjesztették a kiadványokat. Egy idõ
múltán elõadókörutakat szerveztek Ma-
gyarországról meghívott mûvészekkel.
Végül Püski Sándor 1974-ben megvásá-
rolta New York magyar negyedében az
igen elhanyagolt állapotban lévõ, Corvin
nevû kis könyvesboltot. Ekkorra már fia-
ik is követték õket az „Újvilágba”.

1975-ben hozták létre a Püski Kiadót,
amely az egykori Magyar Élet szerzõgár-
dáján kívül az akkori Magyarországon
politikai okokból közlési lehetõségekhez
nem jutott alkotók munkáit adta közre. 
A Püski-Corvin Magyar Könyvesház a
Nyugaton élõ magyarság szellemi köz-
pontjává vált.

Püski Sándor feleségével – közel
nyolcvanévesen – 1989-ben tért vissza
Budapestre. Krisztina körúton lévõ köny-
vesházuk a népi irodalom szellemi örö-
köseinek gyûjtõhelyévé vált újból. 2006-
ban Püski Sándorné, 2009-ben Püski
Sándor is távozott az élõk sorából. Sírjuk
nem máshol, mint Sinka István nyughe-
lye mellett található, a Farkasréti temetõ-
ben.

Az alapító munkáját késõbb fiai,
Püski László és Püski István, majd uno-
kái, Püski Atilla és Püski Csaba is segí-
tették. Ma a kiadót Püski István vezeti,
de felesége is hatékonyan részt vesz a
munkában. A bemutatkozó esten Püski
Istvánné Sinka István verseibõl olvasott
fel megható részleteket.

A Püski Kiadó célja ma is ugyanaz,
mint régen: magyar szerzõk értékes mun-
káinak kiadása. Könyvkiadói profiljuk a
régi, a Magyar Élet Kiadó idején közrea-
dott kiadványaikat ismét megjelentették,
de újabb mûveket is kibocsátanak, töb-
bek között Csoóri Sándor, Für Lajos, Bí-
ró Zoltán, Fekete Gyula, Nagy Gáspár,
Döbrentei Kornél több írását. ■
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