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Házi Balázs – Nagymihály Zoltán

„…a magyarság több évszázados perét a nemzet javára megnyerni”

Szemelvények Püski Sándor hagyatékából

Sajátos pillanatképet kíván adni a ’80-as évek politikai erjedéséről és a magyar rendszer-
váltás egy szeletéről az alább közölt tizenegy dokumentum. Mindezek középpontjában 
a 20. századi magyar történelem egyik fontos személyisége, a magyar népi mozgalom 
„szürke eminenciása”, a legendás könyvkiadó, Püski Sándor1 áll.

Az általa vagy neki írt levelek, a tőle származó vagy neki szánt dokumentumok sora 
természetesen nem alkalmas arra, hogy a rendszerváltás teljes folyamatáról képet adjon. 
A rövid, alig több mint kétéves idősík – amelyet a Magyar Demokrata Fórum történe-
tének két meghatározó eseménye, az első lakiteleki találkozó (1987. szeptember 27.)2 és 
a II. Országos Gyűlés (1989. október 20–21.)3 szegélyez – nem elég arra, hogy Püski 
fordulatokban gazdag életútját bemutassa. Alkalmas lehet ugyanakkor a korszakban 
olyan fontos események felidézésére, amelyeket az eltelt évtizedek a feledés homályába 
utaltak, egyszerű mellékszállá degradáltak. 

A dokumentumoknak sajátos fénytörést ad Püski különleges viszonyulása a hazá-
hoz. Egyszerre ismerte az otthont és az emigrációt – holott majdnem két évtizede már 
nem élt otthon és klasszikus értelemben emigráns se volt.4 Nem lehetett tisztában az 
otthon zajló mindennapos változásokkal, ugyanakkor – széles körű levelezésével, kap-
csolatrendszerével, évenkénti hazalátogatásaival – a „nagy képet” közelebbről látta, 
mint (korábban) kivándorolt társainak nagy része. 

1  Püski Sándor (1911–2011) jogász, könyvkiadó, a Magyar Élet Könyvkiadó alapítója, amelynek létesíté-
sével elsősorban a kibontakozó népi mozgalom íróinak kívánt fórumot teremteni. 1943-ban a legendássá 
vált balatonszárszói Magyar Élet-tábor egyik főszervezője. 1956-ban részt vett a Petőfi Párt megszervezé-
sében. 1962-ben néhány parasztpárti társával perbe fogták, négy és fél év börtönbüntetésre ítélték. 
1963-ban amnesztiával szabadult. 1970-től az USA-ban élt, 1975-ben megalapította New Yorkban a 
Püski Kiadót, ami az egyik legfontosabb magyar emigrációs műhely, találkozási pont lett. 1989-ben haza-
költözött, és folytatta kiadói tevékenységét. 1987-ben részt vett és felszólalt az első lakiteleki találkozón. 
1988–1989-ben a Hitel szerkesztőségének tiszteletbeli tagja, 1990 és 1992 között a folyóirat védnökségé-
nek tagja. Politikai életrajzát lásd Szeredi, 2016. (Az életrajzok összeállításában köszönjük Jónás Ró-
bert barátunk, kollégánk tanácsait, segítségét.)

2  Jegyzőkönyvét lásd Agócs–Medvigy, 1991.
3  A II. Országos Gyűlés legnagyobb hatású eseményeként a leköszönő Bíró Zoltán helyére Antall Józsefet 

választották a Magyar Demokrata Fórum elnökévé.
4  Távozásának koncepcióját és az ennek kapcsán keletkezett dokumentumokat lásd Püski–Gulay, 2016, 

8–19.
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„Nem mi vívtuk ki Magyarország szabadságát” – jelentette ki egy interjúban Bor-
bándi Gyula5 az emigrációról szólva. Ezzel egyetértve is kimondhatjuk: voltak emigrán-
sok, akik saját koncepciójuk, értékrendjük és világlátásuk szerint tekintettek a rendszer-
váltó folyamatra. Püski életének két kiemelkedő pillanata – ahogy a levelekből pontosan 
rekonstruálhatjuk – az 1943-as szárszói találkozó6 és az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc volt. Az 1987 és 1989 közötti rövid időszak eseményeit is e prizmákon keresz-
tül, és ezen mércével vizsgálta. Ezekből merítette reményét. A rendszerváltástól nem 
titkoltan a „harmadik út”, a népi mozgalom szellemi, politikai, kulturális, gazdasági 
programjának megvalósítását várta. 1989 őszén is ezt tette – az MDF II.  Országos 
Gyűlésén elhangzott felszólalásából jól látszott az általa népinek definiált erők összefo-
gásának terve, amelyet akkor már szinte teljesen túlhaladott a hivatalos (párt)politika. 
Püski a mindennapok viszonyaiba és a politika aktuális „boszorkánykonyhájába” ugyan 
nem látott teljesen bele, ám a népi gondolatnak a leglényegét villantotta fel e beszédé-
ben is a maga oly természetes módján, hogy az ma is különleges olvasmány: a mozgalom 
célja eszerint leginkább az volt, hogy „a magyarság több évszázados perét – a külső és 
belső ellenség ellen – a nemzet javára megnyerje”.

A  dokumentumokat Püski Sándor irathagyatékából válogattuk, amely jelenleg a 
Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) őrizetében van. 
Az irategyüttest a RETÖRKI 2014 végén vásárolta Püski Sándor fiaitól és örököseitől. 
A gyűjtemény az intézet első igazán jelentős irategyüttese lett, mely elsősorban a népi 
írók és a 20. századi irodalmi, szellemi élet, valamint a nyugati magyar emigráció kuta-
tóinak szolgálhat komoly forrásbázisul. A  Püski Sándor iratai elnevezésű, HU- 
RETÖRKI XIV.1. jelzet alatt számontartott fond 43 levéltári dobozban tartalmaz 
anyagot az 1930 és 2013 közötti időszakból. A fond az intézményünkben végrehajtott 
rendezés eredményeként két nagy részre oszlik, az első egyes kortársakhoz és intézmé-
nyekhez kapcsolódik (Püski 1–14. doboz), a második a közvetlenül Püski Sándor sze-
mélyéhez és a Püski Kiadóhoz kapcsolódó iratokat tartalmazza (Püski 15–29. doboz). 
A 30–39. dobozokhoz (tematikus válogatások: 1956, Szárszó, személyes, vegyes) egy 
második ütemben készült jegyzék, míg a 40–43. dobozokban az évkör szerint rendezett 
fotótár került kialakításra. A legjelentősebb és legterjedelmesebb részt az 1960 és 1990 
közötti időszak anyagai adják. Két jelentős különgyűjtemény is található az irategyüt-
tesben: a magyar és amerikai újságokból kivágott 1956-os sajtóválogatás, valamint a 

5  Borbándi Gyula (1919–2014) író, szerkesztő. 1945 után a Nemzeti Parasztpárt ifjúsági szervezetének 
nagy-budapesti titkára volt. 1949-ben hagyta el az országot. 1950-ben a Látóhatár című folyóirat alapítója, 
1957 és 1958 között szerkesztője, majd az 1958-ban induló Új Látóhatár felelős szerkesztője annak 1989-es 
megszűnéséig. 1951 és 1984 között a Szabad Európa Rádió munkatársa. Az emigráció „krónikásaként” 
megírta többek között a Szabad Európa Rádió, a nyugati magyar irodalom, az 1945 utáni magyar emig-
ráció, a Látóhatár/Új Látóhatár és a magyar népi mozgalom történetét is. Az idézet helye: Éger, 1999, 
193–207.

6  Második szárszói találkozó (Magyar Élet Tábor): a Soli Deo Gloria Diákszövetség és a Magyar Élet kiadó 
által közösen, 1943-ban, Balatonszárszón rendezett esemény, melynek témája a magyarság helyzete, esé-
lyei, jövője a világháború után. Elsősorban a népi írók köréhez tartozó személyek vettek részt és tartottak 
előadásokat. A találkozó jegyzőkönyvét lásd Szárszó, 1993.
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fényképgyűjtemény, amely számos, a széles közönség előtt ismeretlen élet képet tartal-
maz a Püski családdal és munkásságukkal kapcsolatban.

A  most következő dokumentumokat teljes terjedelmükben adjuk közre, kivéve a 
szigorúan személyes információkat. (Ezeket az adott helyen külön jeleztük.) Az esetle-
ges hibákat, elütéseket javítottuk, a rövidítéseket feloldottuk.

Források

1.

Püski Sándor feljegyzése az ellene folytatott 1987. október 26–27-ei  
vámeljárásról

(Budapest, 1987. október 30.)

(HU-RETÖRKI XIV.1. 4. doboz F-H, Fekete Gyula; gépiratmásolat)

Püski Sándor elleni vámeljárás, 1987. október 26–27. [A kiemelt rész kézzel írva]

A  feleségemmel7 együtt 1987. október 26-án akartunk visszamenni New Yorkba a 
KLM légi járat 12.25-kor induló gépével.

3 bőrönddel, 1 ruhászsákkal és 2 kézicsomaggal jelentkeztünk be az utazásra, s mi-
kor a vámosokhoz érkeztünk, az első kérdés az volt, hogy mennyi dollár van nálunk. 
Ez azért volt meglepő, mert a 17 év alatt, mióta legalább évenként egyszer be- és kijár-
tunk, ezt sohasem kérdezték. Megszámoltam a zsebemben lévő dollárt, s arra emlékezve, 
hogy a feleségemnél még láttam 20 dollárt, tőle elkértem, s bemondtam, hogy 130 dol-
lár van nálam. Azt nem tudtam és a feleségem is elfeledkezett róla, vagy zavarában nem 
mondta mindjárt, hogy nála is van 970 dollár. Ez akkor került elő, mikor a vámos elkér-
te a kézitáskáját és kikutatta. Én mindjárt mondtam, hogy ha befelé nem kérdezték és 
nem írták fel, hogy mennyi valutát hozunk be, hogyan tudjuk igazolni, hogy a nálunk 
levő a behozottból maradt? Tudniillik mindjárt azzal gyanúsítottak, hogy itt kaptuk 
valakitől, és visszük ki valamilyen céllal.

Különösen, hogy megtalálták egy feljegyzésemet, mely szerint Friderikusz Sándor-
nak8 Isten óvd a királynőt című könyvéért9 küldenem kell 700 dollárt Ibusz BC utazási 
számlára.10 Először itt azzal gyanúsított, hogy Friderikusztól kaptunk 700 dollárt, és azt 

 7  Püski Sándorné Zoltán Ilona (1911–2006) 1935-ben kötött házasságot Püski Sándorral, végig részt vett 
a könyvkiadói munkában.

 8  Friderikusz Sándor (1958–) televíziós műsorvezető, riporter, újságíró. 
 9  Friderikusz, 1987. Az oknyomozó riportkötet témája Molnár Csilla szépségkirálynő öngyilkossága.
10  Az utazási BC-számla a Pénzügyminisztérium által 1957-ben kialakított és az IBUSZ által működtetett 

rendszer, melyen keresztül a külföldön élő hozzátartozók valutaátutalásait a rokonok a magyarországi 
IBUSZ-irodákban vehették fel, és azt 90 napig használhatták fel külföldi utazásukhoz.
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akarjuk visszaküldeni utazási számlájára. Mondtam, hogy a nyáron előbb 40 példányt 
küldött ki a könyvéből ajánlott postai csomagban – tehát igazolható módon – eladásra, 
mikor aztán felhívott telefonon érdeklődni, azt mondtam, hogy küldhet 300 példányt, 
de a Kultúra Könyvkülkereskedelmi Vállalaton11 keresztül. Később újból felhívott, 
hogy nem tudott a Kultúrával az árban megegyezni, ezért kiküldte ő maga postán a 
könyveket, már fel is adta mind. A könyvek akkor még nem érkeztek meg, de kész hely-
zetbe kerülve azt mondtam neki, hogy jövünk haza és majd elrendezzük. Itthon e hó-
napban megkeresett a lakásomon, s akkor mondta, hogy itthon nem adhatok neki dol-
lárt, ő azt kérte, hogy Ibusz BC számlára küldjem neki azt a 700 dollárt, melyben mint 
vételárban, most megegyeztünk.

A vámosok ezután bevittek bennünket az összes csomagjainkkal együtt egy külön 
szobába, s mindent szétszedtek. Az összes irataimat, névjegyzéket, feljegyzéseimet, 
üzleti papírokat, előadások szövegét, az Állami Gorkij Könyvtár12 könyv[einek] xerox-
másolatokból álló, hivatalosan igazolt és jegyzékelt – Hites Kristófnak (USA)13 szánt – 
küldeményt, egy magyar betűs táska-írógépet, könyveket, kazettákat elkoboztak. 
Az írógépet azon a címen, mert az értéke meghaladja az általunk vámmentesen kivihető 
értéket és nem jelentettük be, holott az írógép ára újonnan alig haladja meg a 3000 Ft-ot, 
és használt volt. 

Mindezzel sok idő eltelt, a repülőnk már elment. Elvitték az elkobzott holmikat, 
majd órák múlva a nagyobb részét és a könyveket visszaadták, az útleveleket, egy dosszié 
iratot, az írógépet és 5 kazettát továbbra is visszatartva, elengedtek, kézbesítve októ-
ber 27. – 11 órára szóló idézést mindkettőnk nevére gyanúsítottként a VIII. ker. Vám-
parancsnokságra (Mező Imre u. 6.).14

Mikor ott másnap megjelentünk, az országos parancsnok (Garamvölgyi Károly)15 
által küldött nyomozó várt bennünket és rendezte el az ügyet udvariasan, minden elvett 
iratot és az írógépet visszaadta, csak 4 kazettát tartott ott, amiket még nem volt idejük 

11  Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat: 1950-ben alapított állami vállalat a könyvek, hírla-
pok és folyóiratok külföldi (kezdetben szocialista országokbeli, 1956 után nyugati országokba is) terjesz-
tésére. Az itthoni – engedélyezett – igényeket juttatta el külföldre, és a hazánkba irányuló külföldi igé-
nyek monopolizálására is törekedett. Bővebben lásd Cseh–Krahulcsán–Müller–Pór, 2004.   

12  Állami Gorkij Könyvtár: 1956-ban alapították, orosz közművelődési könyvtárként. A ’70-es évek elejé-
től kezdte gyűjteni a szomszédos országok irodalmi anyagát, 1973-tól pedig erőteljesen nemzetiségi 
profilt kapott. 1978-tól országos szakkönyvtár, 1980-tól tudományos kutatóhely. Nemzetiségi osztályán 
a ’80-as években számos, határon túlról érkezett értelmiségi (a kárpátaljai S. Benedek András vagy Tóth 
István), valamint ellenzéki kötődésű személyiség ( Joó Rudolf, Rockenbauer Zoltán, Bárány Anzelm, 
Tirts Tamás) dolgozott. 1990-ben jogutódja az Országos Idegennyelvű Könyvtár lett.  

13  Hites Kristóf (1913–1999) bencés szerzetes, tanár. 1945 és 1947 között a komáromi bencés gimnázium-
ban tanítva diákjait Magyarországra „csempészve” tette lehetővé számukra a magyar nyelvű érettségi-
zést. 1948-ban kiutasították Csehszlovákiából, Kanadában, majd az USA-ban telepedett le. 1958-ig a 
clevelandi szlovák gimnáziumban tanított, ezután bencés társaival a kaliforniai Woodside-ban magyar 
nyelvű bencés gimnáziumot alapított. 1984–1990 között az emigrációban működő Csehszlovákiai 
Magya rok Nemzeti Bizottmánya elnöke, a Kettős Járom Alatt című lap szerkesztője volt. 

14  Ma: Fiumei út 6.
15  Garamvölgyi Károly (1926–2015) közgazdász, 1980 és 1988 között a Vám- és Pénzügyőrség országos 

parancsnoka.
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lehallgatni (az egyik valószínűleg a Gondolat-jelben elhangzott rádióinterjúm16 szöve-
gét tartalmazza, másik Balázs Éva17 szavaló kazettája erdélyi költők verseivel, két kazetta 
tartalmát nem ismerem, valószínűleg hangfelvétel előadásokból [Nagy Károlynak18 
küldte a lánya]), de a lehallgatás után külügyi úton ezeket is kiküldik címemre.

A vizsgálatot kezdeményező fiatal vámos agresszivitás[án] és indokolatlan gyanúsít-
gatásán kívül az eljárás modora ellen nem lehetett kifogásom, bár az, hogy 11 órától 
17 óráig tartott, önmagában is kellemetlen és fárasztó volt, s az, hogy hiába hivatkoz-
tunk mindjárt az elején arra, hogy kinti üzleti tevékenységünkkel kereken évi 
300 000 dollárt juttatunk a magyar államnak könyvekből, újságokból, hanglemezekből 
és az Ikka-ajándékozás19 útján, s hívják fel a Kultúra Könyvkülkereskedelmi Vállalat 
igazgatóját vagy a Magyarok Világszövetségét,20 akik percek alatt igazolhatnak bennün-
ket, de ez a hivatalos kapcsolat a lefoglalt Kultúra-iratokból, sok ezer dolláros számlák-
ból és a Corvina Kiadóval21 ezekben a hetekben kötött szerződésekből azonnal, ott a 
helyszínen kiderülhetett volna, ha hajlandók lettek volna belenézni és nem minden-
áron elképzelt törvénytelenségre akartak volna bizonyítékokat találni. Közel másfél óra 
idejük volt erre a repülőnk indulásáig, tehát a legkisebb jóindulattal nem késtünk volna 
le a gépről.

16  A  Gondolat-jel a Magyar Rádió meghatározó közéleti-kulturális műsora, 1984 októberében indult, 
vasár nap 11 órakor sugározták.

17  Balázs Éva (1950–) színész. Az 1980-as években rendezett, kortárs költők verseit feldolgozó előadóestjei 
kiemelt kulturális eseménynek számítottak a magyar nyelv és kultúra éltetése szempontjából Erdélyben.

18  Nagy Károly (1934–2011) szociológus, egyetemi tanár. Az 1956-os forradalomban aktívan részt vett, 
annak leverése után az USA-ba emigrált. 1965-ben az anyaországgal való kapcsolatokat erősítő Anya-
nyelvi Konferencia egyik kezdeményezője, társelnöke volt. 1984–1990 között a Nyugati Magyarság 
című lap szerkesztőjeként dolgozott.

19  IKKA (IBUSZ Külföldi Kereskedelmi Akció): első említése 1949-re tehető, amikor a kanadai és ameri-
kai újságok hirdetéseket tettek közzé a tengerentúlra menekült magyaroknak, hogy miként segíthetik 
szeretetcsomagokkal otthon maradt rokonaikat és barátaikat. Ezeket a csomagokat hívták IKKA-nak, 
amelynek keretében az ott összerakott élelmiszer- és ruhacsomagok kerültek kiszállításra az IBUSZ által. 
A címzettek teljesen vám- és költségmentesen kaphatták meg a nekik szánt küldeményeket. A rendsze-
ren keresztül később pénzforgalmat is lehetett bonyolítani, ami az üzérkedés megjelenéséhez vezetett. 
Ennek visszaszorítása érdekében a rendszert átalakították és 1968-tól immár nem utalványokat kaptak 
külföldi rokonaiktól a megajándékozottak, hanem pénzt az OTP-fiókokban, esetleg ajándékcsomagot 
vagy nagyobb értékű tárgyat a kijelölt átvevőhelyen. Bővebben: IKKA, 2019.

20  Magyarok Világszövetsége: 1938. augusztus 16-án, gróf Teleki Pál és báró Perényi Zsigmond által alapí-
tott, utóbbi vezetésével, a magyar–magyar kapcsolatok ápolására, a magyarság összetartozásának erősí-
tésére, a külhoni magyarság kulturális és nyelvi értékeinek védelmére létrejött civil szervezet. A második 
világháború után koalíciós alapon szervezték újra, elnöke Nagy Ferenc, fővédnöke Tildy Zoltán lett. 
1948-ra mindenféle önállóságát elvesztette. 1959-től működését újjászervezték, a pártállam emigráció 
felé való politikájának eszköze lett. Bizonyos kezdeményezéseivel (leginkább az Anyanyelvi Konferenciá-
val) sikerült termékeny párbeszédet kialakítania a magyar emigráció fontos szereplőivel. A rendszervál-
tás után újjászervezték a világszervezetet, amelyet 1991 és 2000 között Csoóri Sándor vezetett. 2000 óta 
Patrubány Miklós az elnöke, irányítása alatt a szövetség marginalizálódott és a politikai élet perifériájára 
szorult. Bővebben az MVSZ 1990 utáni történetéről lásd Bakos, 2016, 9–21.

21  Corvina Könyvkiadó (Corvina Művészeti és Idegennyelvű Könyvkiadó Vállalat) 1955-ben alapított, 
buda pesti székhelyű, a magyar irodalmi, képző- és fotóművészeti kiadványok idegen nyelvű kiadására 
létrehozott kiadó.
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Ez azért is lett nagyon kellemetlen, mert visszaérkezésünk másnapjára, október 27-re 
hármas beszámolót hirdettünk meg a New York-i és környéki magyarok számára 
könyves házunk előadótermében: Csoóri Sándor22 észak- és dél-amerikai, Varga László23 
nyugat-európai, én pedig a hazai utazás tapasztalatairól. A fiúkat értesítenem kellett, 
hogy ne várjanak, nem mehettünk el időben a vámeljárás hosszadalmassága miatt, tehát 
nem tudom megtartani a beszámolót.

Azt is megengedem, hogy formálisan megsérthettünk valamilyen vámszabályt, amit 
majd minden utas majd minden alkalommal megsért, mert a hazai vámszabályok nagy 
része nem a behozott vagy kivitt nagyobb értékek vámolásáról szól, vagy a civilizált 
világ ban mindenütt tiltott muzeális értékek, kábítószerek forgalmazásáról, hanem 
könyvek, iratok, levelek, hangfelvételek és egyéb – a legtöbb államban semmilyen keze-
lésbe nem tartozó és vámolható értéket nem is képviselő – anyagokról.

Megnézhetné magát még a turisták között legnépszerűbb Görögország, Olaszor-
szág és Spanyolország idegenforgalma is, ha a vámosok mindenféle rájuk nem tartozó 
ügyekben kutatnának az utasok csomagjaiban még rövid ideig is, nemhogy fél napon át, 
a magyar kormányzatnak pedig igazán meg kellene azt gondolnia, hogy az idegen-
forgalma nagyobb része az államhatárokon kívül élő magyarokból és azok leszármazói-
ból, rokonaiból, barátaiból adódik, akik közül a szomszéd államokbeliek a helyzetük-
ből adódó és nehezen elviselhető nemzeti sérültségben élnek, a nyugatiak pedig, 
különböző időkben és más-más előjelekkel szerzett gazdasági, politikai vagy egyéni sé-
relmekkel mentek el, s mindkétféle hazalátogató éppen ezért túlérzékeny a jelenlegi ha-
zai sérelmekre, indokolatlan vegzálásra. Még a valódi idegenek fogadásánál is meg kel-
lene gondolni, hogy hoz-e annyit az államháztartásnak az egyéni utasoktól beszedett 
vám vagy büntetéspénz, mint ahány utast, hozzátartozót, barátot, ismerőst elriaszt az 
ilyen háborgatás, s amennyi valutát ezek ezért nem Magyarországon, hanem olyan álla-
mokban költenek el, ahol nagyvonalúbban kezelik a vámszabályokat, vagy már eleve 
olyan a vám eljárás szabályozása, hogy nem terheli feleslegesen a kisvámosokat rendőri 
vagy politikai döntésekkel és nem bátorítja fel őket önkényes gyanúsítgatásra.

Az elmúlt években a mi cégünk, mint Ikka-alügynökség, maga évi 200 000 dolláron 
felül küldött haza ajándék összegeket, több mint 90%-ban forintban kifizetendő, keve-
sebb mint 10%-ban valutában felvehető tételeket. Becslésem szerint az összes ilyen mó-
don haza jutott valutabevétel évi több millió dollár. Az első kategóriába tartozó tételek 

22  Csoóri Sándor (1930–2016) költő, író, politikus. Az 1960-as évektől a nemzeti demokratikus, a magyar 
sorskérdések iránt elkötelezett értelmiség meghatározó személyisége, az 1980-as évektől a szellemi és 
politikai ellenzék egyik fontos alakja, az első lakiteleki tanácskozás (1987) egyik előkészítője. 1987-ben 
a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja, 1988–1993 között a mozgalom, majd a párt elnökségi tagja. 
1988-tól 1992-ig a kéthetenként megjelenő Hitel szerkesztőbizottságának elnöke, 1992-től a folyóirat 
főszerkesztője. 

23  Varga László (1910–2003) politikus, ügyvéd, író. 1944-ben, a nyilas diktatúra idején az ő lakásán alakult 
meg a Demokrata Néppárt (DNP). 1945-től 1948-as emigrációjáig az FKGP, majd a DNP színeiben 
nemzetgyűlési képviselő. 1953-ban a Szabad Magyar Jogászok Világszövetségének alapítója, 1956-tól 
1990-ig elnöke. A  rendszerváltás idején bekapcsolódott a Kereszténydemokrata Néppárt munkájába, 
1991 és 1997 között a párt elnökhelyettese, 2002-től haláláig elnöke volt.
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megítélése egyszerű: a lehető legolcsóbban jut így a magyar állam valutához, s ami 
forin tot ad érte a hazai ajándékozottnak, az itthon költi el személyes vagy családi szük-
ségleteire. A második, ehhez képest jelentéktelen tételeknél ugyan valutát kap a meg-
ajándékozott utazási célra, de a Nemzeti Bankban – néha hosszú időre – tartott valu-
táért nem adnak kamatot, egyébként is így kevesebb itthon várható valutával is 
civilizáltabban tud a magyar utas utazni.

Az ajándékozók a megajándékozottól nagyobbrészt nem várnak el és nem is kapnak 
komoly viszonzást, de azt kutatni, hogy az ajándékozó a hazalátogatáskor nem kapja-e 
meg használatra a korábban ajándékozott kocsit a látogatása pár hetére, vagy nem lát-
ják-e vendégül a rokon vagy barátja otthonában, amivel az ajándékozó nyilvánvalóan 
megtakarít bizonyos kiadásokat, vagy nem küldenek-e neki időnként néhány könyvet 
vagy hímzést ezért is, nem érdemes, mert minden ilyen eljárás és hír megzavarja az aján-
dékozás kedvét és ebből jóval nagyobb valuta-kiesése támadhat az államnak, mint né-
hány visszaélés megtorlása hozadékából.
Budapest, 1987. október 30.

Fekete Gyulának24

Kedves Gyula!
Használd fel a fenti tapasztalatokat és véleményt a javaslataidhoz, úgy, ahogyan jónak 
látod.

24  Fekete Gyula (1922–2010) író, szociográfus, politikus. 1945-ben a földosztás Borsod megyei miniszteri 
biztosaként tevékenykedett. 1956-ban a Magyar Írók Szövetsége prózai szakosztályának titkáraként vett 
részt a forradalomban és utóvédharcaiban, ezen tevékenységéért decemberben letartóztatták, és a „kis 
íróperben” elítélték. 1957-ben szabadult. A  ’60-as évektől az elsők között figyelmeztetett a magyar 
népesedés helyzetének negatív tendenciáira és az abból fakadó veszélyekre. 1967-ben az ő kezdeménye-
zésére vezették be a gyermekgondozási segélyt (gyes). 1981 és 1989 között a Magyar Írók Szövetsége 
alelnöke. Az 1987-es első lakiteleki találkozó levezető elnöke, az MDF szervezője, alapítója, 1988 és 
1990 között elnökségi tagja. 1988–1989-ben a Hitel szerkesztősége, 1990–1992-ben a védnökség tagja, 
1990–1991-ben a Nemzeti Parasztpárt utódjaként létrejött Magyar Néppárt elnöke.
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2.
Kéri Tamás25 interjúja Püski Sándorral a Szabad Európa Rádió 

magyar adásában
(New York, 1987. november 14–15.)

(HU-RETÖRKI XIV.1. 20. doboz, 1987–1988; gépiratmásolat)

(Hungarian Service. Interview with Mr. Sándor Püski.) A mikrofonnál Kéri Tamás.
A Szabad Európa Rádió New York-i stúdiójában üdvözlöm szeretettel Püski Sándort, a 
háború alatti, majd közvetlenül a háború utáni évek neves budapesti könyvkiadóját, aki 
1970 óta könyvkereskedői és kiadói tevékenységét itt New Yorkban, jelenleg a 82. utca 
és a Második Avenue sarkán lévő kis könyvesházában fejti ki. Hogy beszélgetésünk idő-
szerű témájára térjünk át:
– Mikor és mi végett látogatott haza nemrégiben a Püski házaspár Budapestre?
– Minden évben legalább egyszer, üzleti, könyves teendők miatt is megyünk. Egysze-
rűbb időnként személyesen, mint levelezéssel rendezni a Kultúra Külkereskedelmi 
Válla lattal az időszerű dolgokat, gazdasági kapcsolatokat, elszámolásokat, majd a 
Corvi na Kiadóval újabb angol nyelvű közös kiadványokra szerződést kötni, vagy hát 
keresni a lehetőséget tovább is a nyugati magyar nyelvű irodalom hazai kiadására, vagy 
közös kiadásokra. Az előbb említett két viszony az emelkedő irányzattal sínen van 
– a Kultúrával és a Corvinával az angol nyelvű kiadványok. Az utóbbiban is közeli re-
ménységgel jöttünk el. A nagy kiadó-monopóliumok felszámolása az állami támogatás 
megvonásával együtt jár a kis kiadó szövetkezetek és társulások elburjánzásával. Hóna-
pok kérdése, hogy ezek szabadabb utat kapjanak, s akkor számunkra is megnyílik az 
újabban kedvezően szabályozott nemzetközi társulási szerződés útján a hazai magyar 
nyelvű könyv- és lapkiadásban néhány ezrelék erejéig való bekapcsolódásra.
– Azt mondod, hogy az is. Az is is mutatja azt, hogy más céljai is voltak a látogatásnak?
– Természetesen. És hozzá nemcsak a számunkra mindig örömet szerző rokoni és baráti 
találkozásokra célzok itt, hanem arra is, hogy így van módunk a hazai szellemi életben 
való jelenlétünket élőbbé tenni. Sokan jönnek ide a New York-i Könyvesházunkba írók, 
tudósok, művészek, politikusok hazulról is, a világ más tájairól is – de csak a hazai kör-
nyezetben lehet igazán a helyzetüket megismerni, sorsukban osztozni.
– Hát már amennyire lehet innen osztozni. De azért úgy érzem, hogy amit mondtál, 
azzal meg is érkeztünk, helyben is vagyunk, talán így mondhatnám, beszélnél arról, 
hogy milyen közéleti eseményekben vettetek részt és mi a véleményetek a hazai szelle-
mi, politikai élet mostani alakulásáról.

25  Kéri Tamás (1926–) rádiószerkesztő, 1971-ben hagyta el Magyarországot, 1978 és 1983 között a Szabad 
Európa Rádió New York-i politikai tudósítója.
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– Igen, ezért vállaltam ezt a beszélgetést. Eleve készültünk arra, hogy részt veszünk Sinka 
István26 egykori költőbarátunk 90 éves születésnapi ünnepségein, a vésztői Emlékház 
avatáson27 és a Forrás-kör Sinka-estjén az Egyetemi Színpadon.28 Tudtuk, hogy erre az 
alkalomra két nagy Sinka verseskötetet is kiadott a hazai könyvkiadás, én magam is ki-
adtam az önéletrajzának, a Fekete Bojtár vallomásainak29 új kiadását, s ezzel teljesítet-
tem a költőnek tett régi ígéretemet. Ebből a könyvből a New York-i Magyar Főkonzu-
látus segítségével sikerült is hazaküldeni száz példányt; így legalább a családnak, a 
szereplő művészeknek és rendezőknek, a szülőföld könyvtárainak, és az író-olvasó bará-
tok egy részének tudtam tiszteletpéldányt juttatni belőle, és mindkét helyen, mindkét 
ünnepségen beszélhettem Sinka-emlékeimről. Tudtunk azután előre különböző egye-
temi körök érdeklődéséről, s így beszéltünk hazai és kinti életünkről a bölcsész Fábry 
Körben,30 a Közgazdasági Egyetem Társadalomtudományi klubjában,31 aztán a Széchenyi 
Casinóban,32 a Fészek Klubban.33 Mindenütt nagy létszámban megjelenő fiatalok és 

26  Sinka István (1897–1969) költő. A két világháború közötti népi irodalom egyik legeredetibb és legmé-
lyebb sorból érkezett alakja. 1945 után sok évig hallgatott, illetve nem kaphatott szót, s csupán 1961-ben 
jelent meg újra kötete. 

27  1987. szeptember 23-án nyílt Sinka István-kiállítás a Békés megyei Vésztőn, a településen, ahol a költő 
tíz évig lakott. 

28  Forrás Kör: Medvigy Endre által vezetett művészeti csoport, amely 1981 és 1991 között működött első-
sorban a budapesti Egyetemi Színpadon. Medvigy mellett alapító tagjai Erős József, Homolya Attila, 
Szabó András, Torday Ferenc és Maczkó Mária előadóművészek voltak. Az Egyetemi Színpad mellett 
országszerte esteken mutatták be a fősodorból kiszoruló erdélyi (Dsida Jenő, Kós Károly) és népi iroda-
lom (Illyés Gyula, Erdélyi József és a Kelet Népe) legnagyobbjait. Szintén műsort adtak Bajcsy-Zsilinszky 
Endre születésének évfordulóján és az 1956-os forradalom évfordulóján is. A Forrás Kör 1987. szeptem-
beri Sinka-estjére Fekete bojtár címmel került sor az Egyetemi Színpadon.

29  Az otthon 1987-ben kiadott két Sinka-kötet: Sinka 1987b, Sinka 1987c. A Fekete bojtár vallomásait 
először 1942-ben adta ki a Magyar Élet Kiadó. Az 1987-es Püski-féle kiadás adatai: Sinka 1987a.

30  Fábry Kör: az 1984 tavaszán alapított, Fábry Zoltán felvidéki magyar íróról, szociológusról, gondolko-
dóról elnevezett, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán alakult kör. Estjein 
a magyar sorskérdéseknek (demográfia, határon túli magyarság) és a történelem ki nem beszélt kérdései-
nek (világháborúk története, 1956-os forradalom) is fórumot kívánt adni.

31  Közgazdasági Egyetem Társadalomtudományi Klubja: Az 1980-ban a Marx Károly Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen megalakult Közép-Európa Körből kibontakozó társadalmi, politológiai és egyéb te-
matikájú előadásokat szervező egyetemi klub. 1987 februárjában tagjai megalapították a gyöngyösi 
Széche nyi István Szakkollégiumot.

32  Széchenyi Casino (Széchenyi Casino Művelődési és Hagyományőrző Társaskör): 1987-ben, Debreczeni 
Dóra könyvtáros által alapított, elsősorban művészeket és a társadalomtudományi értelmiség fontos 
szemé lyiségeit tömörítő klub. Kulturális-politikai, a magyar kisebbségek helyzetét bemutató előadásain 
a reformer értelmiség fontos szereplői vettek részt.

33  Fészek Klub: A budapesti művészvilágnak a 20. század elején alapított, legendás, a különböző művészeti 
ágak képviselőit tömörítő klubja. 1950-ben államosították, és a kulturális minisztérium fennhatósága alá 
helyezték. 1972 óta Galambos Tibor vezette igazgatóként. Az adott korszakban működtetésében fontos 
szerepet játszott a Művészeti Szakszervezetek Szövetsége. Bővebben: Fészek Művészklub 2020.
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kortársak között. Tompa László34 1100. Tamási Áron estjén35 is elmondhattam az em-
lékeimet. Meglepetés is volt. Így kaptuk a lakiteleki találkozót. Lezsák Sándor36 köl-
tő-tanító kertjében felállított lakodalmas sátor védelmében 170-ed magunkkal37 hall-
gattuk Pozsgay Imre38 politikai helyzetelemzését, s a magyarság esélyei megtárgyalására 
készült írók, pedagógusok, közgazdászok felszólalásait, az új népi nemzedék helyzetét 
tárgyaló törekvésekről s a régen tervezett Hitel39 című lapjukról.
– Hallottuk itt New Yorkban is és gondolom máshol is, hogy a találkozó körül voltak 
viták, előtte is, utána is, meghívással kapcsolatban, a demokratikus ellenzékkel40 kapcso-
latban. Beszélnél erről, mit tudsz erről?

34  Tompa László (1931–) erdélyi születésű színész, előadóművész. 1964 óta él Magyarországon, ahol első-
sorban erdélyi (Tamási Áron, Sütő András), valamint népi írók/költők (Németh László, Illyés Gyula, 
Szabó Dezső) műveiből összeállított előadóestjeivel aratott sikert.

35  Tamási Áron (1897–1966) író. A két világháború közötti erdélyi irodalom meghatározó alakja, az 1937-es 
vásárhelyi találkozó szervezője, az 1942-es lillafüredi találkozó résztvevője. A második világháború után 
Magyarországon maradt, 1945 és 1947 között meghívott nemzetgyűlési képviselő, a fővárosi törvény-
hatóságban a Nemzeti Parasztpárt képviselője. 1956–1957-ben a Magyar Írók Szövetségének társ elnöke, 
1956. decemberi, Gond és hitvallás című nyilatkozata a szabadságharc egyik fontos kordokumentuma. 
Az említett Tamási Áron-estről szóló bemutatóról: Petrik, 1987, 7.

36  Lezsák Sándor (1949–) költő, politikus. Főszervezője és házigazdája a Lakiteleken 1979-ben megrende-
zett Fiatal Írók Találkozójának, az 1985-ös, ’56-ra emlékező Antológia-estnek és az 1987-es első laki-
teleki találkozónak. Az MDF alapítója, szervezője, elnökségi tagja. 1993–1994-ben a párt ügyvezető 
elnöke, 1996 és 1998 között elnöke.

37  A lakiteleki Antológia Kiadó által megjelentetett jegyzőkönyv 181 nevet sorol fel a tanácskozás résztve-
vői között. Agócs–Medvigy, 1991.

38  Pozsgay Imre (1933–2016) politikus. 1976 és 1980 között kulturális, 1980 és 1982 között művelődési 
miniszter. 1980 és 1989 között az MSZMP KB, 1988–1989-ben a PB tagja. 1982 és 1988 között a 
Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja, e minőségében részt vett és felszólalt az első lakiteleki 
találkozón. 1989-ben a Magyar Szocialista Párt (MSZP) alapítója, 1990 és 1994 között országgyűlési 
képviselő. 1990 novemberében kilépett az MSZP-ből és a párt frakciójából. 1991-ben a Nemzeti 
Demok rata Szövetség alapítója, ügyvivője, 1996-os megszűnéséig elnöke.

39  Hitel: a nemzeti demokratikus ellenzék kétheti, irodalmi, társadalmi, kritikai folyóirata, melyet a ’80-as 
évek elejétől kezdeményezett az Illyés Gyula köré csoportosuló szellemi kör. Hosszas engedélyeztetési 
folyamat után 1988-ban hagyták jóvá, első száma 1988. november 2-án, Illyés születésnapján jelent meg. 
Ez volt az első engedélyezett, nem a párt irányítása és ellenőrzése alatt lévő sajtóorgánum. A szerkesztő-
ség elnöke Csoóri Sándor, első főszerkesztője Bíró Zoltán lett. A lap 1992-ben hangsúlyosabban irodalmi 
havilappá alakult.

40  „Demokratikus ellenzék”: az ellenzék egyik meghatározó, viszonylag jól körülhatárolható csoportja, 
amely a ’70-es évektől kezdve, a földalatti nyilvánosság keretei között – szamizdatokkal, repülő egyete-
mek szervezésével, aláírásgyűjtésekkel – próbálta bemutatni és érvényesíteni a hatalométól eltérő kon-
cepcióját. Tagjai erőteljesen képviseltették magukat a Charta ’77-tel szolidaritást nyilvánító aláírásgyűj-
tés, a Bibó-emlékkönyv összeállítása, valamint az 1985-ös monori találkozó megszervezése során. 
Képviselői elsősorban emberi jogi alapon, konspiratív eszközökkel és határozott hangvétellel bírálták a 
hatalmat, leginkább ebben különülve el a nemzeti sorskérdéseket középpontba állító, nem a földalatti 
nyilvánosságban harcoló, ugyanakkor olykor óvatosabb nemzeti ellenzéktől. Az első lakiteleki találko-
zón kevesen kaptak meghívót és jelentek meg köreikből. Ezt több felszólaló nehezményezte a találkozón. 
A  demokratikus ellenzék az 1988-ban megalakuló Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd Szabad 
Demok raták Szövetsége legfontosabb forrásvidéke lett.
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– A félreértések abból adódtak, hogy a lakiteleki találkozó nem a magyar társadalom 
minden rétegét átfogó gyülekezésnek készült. Hanem magukat az egykori népi mozga-
lom örököseinek és utódainak valló írók, szellemi, politikai emberek gyülekezésének, 
akik az általánosan kívánt demokrácián belül nem az emberiség általános bajait, hanem 
a hozzánk közelebb eső népi, nemzeti nyomorúságainkat kívánják gyógyítani. S a nagy-
hatalmi külpolitika számunkra most kedvező szélárnyékában a magunk keze ügyébe 
jobban eső belpolitikai rendezést szeretnénk saját testünkre-lelkünkre szabni, az önkor-
mányzatunkat kialakítani. Ez a közösség még alakulóban van, és a saját kebeléből sem 
tudott minden érdemes személyt meghívni. De mindenképpen saját programját, szelle-
mi és politikai műhelyét szeretné kialakítani, s csak azután lehet szó a számba jöhető 
szövetségesekkel való egyeztetésről. Szövetségeseit keresi a mai kormányzati körökből 
és az ellenzékből is. Hívtak is közülük képviselőket, s arról nem tehetnek, hogy nem 
mindegyik érdekelt élt a meghívással. Konrád György41 és Kósa Ferenc42 mindkét rész-
ről példát adtak az egyeztető szándékról.
– Örülök, hogy kifejtetted ezzel kapcsolatos nézeteidet, mint ahogy nyilván, rádiónk 
hivatásához illően, ha ezzel kapcsolatban bizonyos ellentétek, nézeteltérések vannak, 
másik félnek, vagy másik feleknek a nézeteit is nyilvánvalóan tolmácsolnunk kell. 
De visszatérve a lakitel[e]ki találkozón elhangzottakra; mi történik az ott elhangzottak 
lerögzítésével?
– A találkozó jegyzőkönyve elkészült és körülbelül 2 hónapon belül kiadásra is kerül.43 
S a Hitel indítására is folynak előkészületek. Felszólalásomban én felajánlottam, hogy 
részt vállalok ezeknek a kiadásában – közös kiadásban valami helyi, hazai kiadóval és 
megszervezem a külföldi terjesztést. Szóval én az egészet a magam részére mint az egy-
kori népi mozgalom megújulását üdvözöltem és teljesen el tudtam fogadni.
– A Hitelről beszéltél, az új szervezés, készülődés folyamatában lévő 2 hetes lapról. Mit 
tudsz mondani, hol áll a dolog a jelen pillanatban?

41  Konrád György (1933–2019) író. 1974-es, Szelényi Ivánnal közösen írt, Az értelmiség útja az osztály-
hatalomhoz című munkája miatt ügyészi figyelmeztetésben részesítették. A kivándorlás lehetővé tétele 
után nem élt az „ajánlattal”. A  szerveződő, magát demokratikus ellenzékként definiáló kör egyik leg-
tekintélyesebb képviselője. Könyvei számos nyugati nyelven megjelentek. 1987-ben részt vett és felszó-
lalt az első lakiteleki találkozón. A Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) alapító tagja.

42  Kósa Ferenc (1937–2018) filmrendező, politikus. A ’60-as években Sára Sándorral és Csoóri Sándorral 
közös filmjei hozták meg számára a népszerűséget és elismerést. A népi értelmiség fontos képviselőjeként 
részt vett és szólalt fel az első lakiteleki találkozón. 1989 októberében az MSZMP Reformszövetségének 
vezetője, 1990 és 2000 között a Magyar Szocialista Párt (MSZP) elnökségi tagja. 1990 és 2006 között a 
párt színeiben országgyűlési képviselő.

43  Az első lakiteleki találkozó jegyzőkönyvének kiadása már a találkozón téma volt: Püski Sándor felszóla-
lásában felajánlotta a lehetőséget kiadója nevében. A szervezők azonban elsősorban hazai megjelenésben 
gondolkodtak. A Művelődéskutató Intézettel tárgyalva kísérelték meg a Bíró Zoltán, Csurka István és 
Für Lajos által szerkesztett jegyzőkönyv kiadását. A Kiadói Főigazgatóság azonban 1988 februárjában 
elutasította a megjelentetést. A felszólalások szövege végül 1991-ben jelent meg, több részben a Bihari 
Mihály szerkesztette Társadalmi Szemle hasábjain: A magyarság esélyei, 1991. Kötetben való első meg-
jelenése: Agócs–Medvigy, 1991.
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– Ezt eredetileg még Illyéssel44 együtt kérték legelőször nyolc évvel ezelőtt, és többször 
megújítva. Illyés életében nem kerülhetett rá a sor, és mostan úgy látszik, hogy hónapok 
kérdése az is, hogy megindulhasson. A szerkesztő Bíró Zoltán45 lesz, és főmunkatársai 
Csoóri Sándor, Fekete Gyula, Csurka István,46 Für Lajos47 és nyilván még többen – majd 
kialakul, ha valóságban megindul ebből a körből az egész munkatársaság.
– És Te akkor részt vennél valamilyen formában a…?
– Azt javasoltam, hogy indítsanak, vagyis alakítsanak egy önálló kis szövetkezetet vagy 
pedig valamelyik már meglévő kis kiadói szövetkezethez csatlakozzunk, ahhoz én betár-
sulnék egy nemzetközi szerződéssel, akár nyomdagépekkel is, és egy önálló műhelyt, 
tehát nyomdai műhelyt is hozzunk létre és függetlenítsük a terjesztésben és a kiadásban 
is a nagy lapkiadótól és a különböző állami kiadói vállalatoktól.
– Ha már kiadásról beszélünk: terveid voltak az Erdély története48 című könyv új kiadá-
sairól. Nem csak Neked, azt hiszem, másoknak is. Hogy áll ez a dolog?
– Én ebben csak tájékozódtam a kiadó Akadémiai Kiadónál, voltam a főigazgatónál, 
Hazai Györgynél,49 tehát közvetlen hiteles helyről hallottam, hogy az első kiadás múlt év 
végén 40 ezer példányban, a második kiadás szeptemberben 30 ezer példányban jelent 
meg, és ebből a 70 ezer példányból még az előjegyzéseket sem tudták kielégíteni – és az az 

44  Illyés Gyula (1902–1983) író, költő. A  két világháború közötti népi mozgalom fontos képviselője, a 
Márciusi Front alapítója. 1945 után a Nemzeti Parasztpárt tagja, nemzetgyűlési képviselő. 1946 és 1949 
között a Válasz folyóirat szerkesztője. 1956-ban a Petőfi Párt Irányító Testületének tagja. A  Kádár- 
korszakkal való ambivalens viszonyára jellemző, hogy ugyan három alkalommal Kossuth-díjat kapott, és 
nyíltan nem helyezkedett szembe a politikai-kulturális vezetéssel, számos, a hatalom által szőnyeg alá 
söpört kérdésre (elsősorban a határon túli magyarság nyomorúságos sorsára) határozott kiállással hívta 
fel a figyelmet. A ’80-as években egyre tudatosabban véleményt nyilvánító új népi nemzedék vezető alak-
jaként tekintett rá. 

45  Bíró Zoltán (1941–) irodalomtörténész, politikus. 1974 és 1980 között a Kulturális Minisztérium 
főosztályvezetőjeként dolgozott. 1988-ban ellenzéki tevékenysége miatt az MSZMP kizárta soraiból. 
A Hitel alapító főszerkesztője (1988–1992). Az MDF létrehozásának egyik kezdeményezője, a mozga-
lom alapítója, 1989 márciusa és októbere között első ügyvezető elnöke. 1991-ben kilépett a pártból, és 
Pozsgay Imrével megalapította a Nemzeti Demokrata Szövetséget, amelynek 1996-ig társelnöke volt. 

46  Csurka István (1934–2012) író, politikus. A ’60-as évektől sajátos hangú drámaíróként, majd a Magyar 
Nemzet tárcaírójaként vált közismertté. Előadást tartott az 1985-ös monori és az 1987-es első lakiteleki 
találkozón. Az MDF szervezője, alapítója, 1988-tól elnökségi tagja, 1991–1992-ben alelnöke. 1988–
1989-ben a Hitel szerkesztőségének, 1990–1992-ben védnökségének tagja. 1990 és 1994, majd 1998 és 
2002 között országgyűlési képviselő.

47  Für Lajos (1930–2013) történész, politikus. Az MDF szervezője, alapító tagja, a Lakiteleki Nyilatkozat 
egyik megfogalmazója. 1988–1989-ben a Hitel szerkesztőségének, 1990-től 1992-ig védnökségének 
tagja. 1989-ben az MDF köztársasági elnök jelöltje, 1989–1996-ban a párt elnökségének tagja, 1991-
ben alelnöke, ügyvezető elnöke, 1994 és 1996 között elnöke. 1990-től 1994-ig honvédelmi minisz ter, 
1990 és 1998 között országgyűlési képviselő.

48  Köpeczi–Makkai–Mócsy–Szász, 1986. 1986-ban megjelent a már hosszú idő óta tervezett, többek 
között a nemzeti ellenzék beadványában is követelt, háromkötetes munka Erdély történetéről Köpeczi 
Béla irodalomtörténész, művelődési miniszter főszerkesztésével. A kötet komoly politikai visszhangot 
váltott ki Romániában: tudományos vita helyett Nicolae Ceaușescu irredentizmussal és revizionizmussal 
vádolta a magyar kormányt és tudományt. 

49  Hazai György (1932–2016) turkológus, akadémikus, 1984 és 1990 között az Akadémiai Kiadó főigaz-
gatója.
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új döntés, hogy tavasszal, kora tavasszal 30 ezerben, és jövő ősszel még 30 ezerben, tehát 
még 60 ezerben megjelenik, amire biztos van, lesz vevő. 130 ezer példány egy ilyen tudo-
mányos történelmi műből, 3 kötetes, 950 Ft-os áron, szinte csoda, hogy ennyire van szük-
ség, s ez egymagában megcáfolja azt a vélekedést, hogy a magyar nemzet ma közömbös és 
nem érdeklik a közéleti dolgok.
– Mint könyvkereskedő, mondanál valamit a könyv amerikai fogadtatásáról?
– Hát az amerikai fogadtatás sajnos még ezrelékében sem éri el ezt, de mindenesetre a 
legjobb, amit hazai kiadvány elérhetett. Először az első kiadásból csak ötven példányt kap-
tunk, az kevés lett, most 250 példány jött az új kiadásból, és remélem, hogy a 3. kiadás 
megjelenésére ez elfogy és csak ilyen arányokban beszélhetünk amerikai forgalomról.
– Nem nagyon lesz probléma azzal ugye, hogy elkeljen?
– Hát remélem.
– Kedves Püski Sándor, általános benyomásaid a mai Magyarországról, a pár hetes, úgy 
tudom, öt vagy hat hetes tartózkodás során?
– Összesen hat hét lett végül is. Mindenki idegeiben benne van a gazdasági szorítás, s az 
új adórendszer veszedelmei, mégis azt láttuk, hogy olyan társadalmi és politikai moz-
gásba kerültünk, érdeklődés, a változás lehetősége járja át az idős és a fiatal társadalom 
jobbik részét. Úgyhogy ez komoly reményekre jogosít. S mostanra mintha a hatalom is 
beletörődött volna a személyi és intézményrendszeri változásokba – ha nem is minden 
tényezőjében, s ha némelyek mérsékelni is akarják természetesen a hullámverést.
– Nem mond ennek a derűlátásnak némileg ellent a saját kettőtök esete a vám-eljárással, 
melynek híre ugyancsak eljutott ide, New Yorkba is?
– Igen, eljutott a híre, mert nem tudtunk megjelenni október 27-ére meghirdetett hár-
mas beszámolónkon, ahol nálunk Csoóri Sándor a dél- és észak-amerikai, Varga László 
a nyugat-európai útjáról számolt be, s az én beszámolóm lett volna a harmadik, a hazai 
tapasztalatokról. Október 26-án indultunk volna vissza és a ferihegyi vámosok hossza-
dalmas vizsgálata ezt megakadályozta. Másnap a VIII. kerületi Vámparancsnokságon az 
Országos Vámparancsnokság közreműködésével fejeztük be az ügyet, mindent vissza-
kaptunk és az eljárást megszüntették. Nincs semmi okom kételkedni ez Országos Vám-
parancsnokság magyarázatában, mely szerint a repülőtéri vámosok buzgósága okozta az 
incidenst. Bár lehetséges más magyarázatok is vannak, a másik vagy harmadik felügye-
leti szerv beavatkozásáról. Azt is megengedem, hogy formálisan megsértettünk valami-
lyen vám-szabályt, ahogyan minden utas majd’ minden alkalommal megsért, mert a 
hazai vám-szabályok nagy része nem a behozott vagy kivitt értékek vámolásáról szól, 
vagy a civilizált világban mindenütt tiltott muzeális értékek és kábítószerek forgalma-
zásáról, hanem könyvek, iratok, levelek, hangfelvételek és egyéb, a legtöbb államban 
semmilyen kezelésbe nem tartozó és vámolható értéket nem képviselő anyagokról. 
Megnézhetné magát a turisták között is a legnépszerűbb Görögország, Olaszország és 
Spanyolország idegenforgalma is, ha a vámosok mindenféle rájuk nem tartozó ügyek-
ben kutatnának a csomagjaikban, ha rövid ideig is, nemhogy fél napon át. A magyar 
kormányzatnak pedig igazán meg kellene gondolnia, hogy az idegenforgalma nagyobb 
része az államhatáron kívül élő magyarokból, s azok leszármazóiból, rokonaiból, 
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barátai ból adódik, akik közül a szomszéd államokbeliek a helyzetükből adódó és nehe-
zen elviselhető nemzeti sérültségben élnek, a nyugatiak pedig, ha különböző időkben is 
és más-más előjelekkel, de gazdasági, politikai vagy egyéni sérelmekkel mentek el, s 
mindkétféle hazalátogató éppen ezért túlérzékeny a jelenlegi hazai sérelmekre, indoko-
latlan zaklatásra. Még a valódi idegenek fogadásánál is meg kellene gondolni, hogy 
hoz-e annyit az államháztartásnak az egyéni utasoktól beszedett vám vagy büntetés- 
pénz, mint ahány utast, hozzátartozót, ismerőst elriaszt az ilyen háborgatás, s amennyi 
valutát ezek azért nem Magyarországon, hanem olyan államokban költenek el, ahol 
nagyvonalúbban kezelik a vámszabályokat, vagy már eleve olyan a vámeljárás szabályo-
zása, hogy nem terheli feleslegesen a kisvámosokat rendőri vagy politikai döntésekkel. 
És nem bátorítja fel őket önkényes gyanúsítgatásokra.

A hazai tartózkodásunknak éppen a vámeljárás miatti meghosszabbítása adott al-
kalmat egy sokkal súlyosabb, nem személyi, hanem nemzeti bajjal való találkozásra, 
amit nehéz elhallgatni. Az erdélyi magyarokról van szó. Már tavaly tapasztaltuk itt New 
Yorkban is, otthon is, hogy szinte megállíthatatlanul megindult az erdélyi magyarok 
mindenféle úton-módon való kiáramlása. Egy részük letelepedett Magyarországon, 
más részüket, mondhatnám, a magyarok számára állandósított táboraiba fogadta be 
Ausztria, hogy onnan egy-két év alatt tovább menjenek a világba. Adódtak ebből is 
családi és egyéni tragédiák, de ez minden menekülés és áttelepedés elviselhető velejáró-
ja. Most egy év után azt tudjuk, hogy Ausztria csak kivételesen fogad be magyarokat, s 
az otthoni hatóságok is alig tudnak mit kezdeni a több ezer illegálisan ott tartózkodó 
erdélyivel. Bár nem tudom, hogy nem lehetne-e több ezer családot letelepíteni a kisebb 
falvak üres, elhagyott házaiba, még akkor is, ha földműveléssel, kertészkedéssel kellene 
újra kezdeni az életüket. Függetlenül azonban attól, hogy hány magyar áttelepülő befo-
gadására képes a mai Magyarország, az, amit elmondtam eddig, nem lehet újság sem a 
hatóságoknak, sem a társadalomnak. Az ijesztő az, hogy hírek keringenek, egyelőre 
csak néhány esetről, mely szerint a román határon átszökött magyarokat a magyar ható-
ságok visszaadnak a románoknak. Több évi börtönre, szinte biztos pusztulásra. A csalá-
dok és barátok féltik az odaát maradottakat, így nem tudnak neveket mondani. De a 
békéscsabai és környéki rendőri szerveknek tudniuk kell, hogy mennyi igaz ezekből a 
híresztelésekből. Semmiképpen sem tudnék senkit szökésre biztatni, sőt, ha módom 
lenne rá, inkább tűrést, türelmet prédikálnék mindenkinek. De semmiféle határforgal-
mi szabályozás, büntető törvény nem indokolhatja a menekültek kiadását. Vizsgálatot 
és nyilvánosságot kérünk a magyar hatóságoktól, márcsak azért is, mert csak a nyilvá-
nosság, a kitelepedési viszontagságok pontosabb ismerete tarthatja vissza a magyarokat 
kétségbeesett lépésektől.
– Kedves Püski Sándor, köszönöm a beszámolót és a beszámolóban különösen az utolsó 
pontot.
(Készült: 1987. november 5., a Szabad Európa Rádió magyar adásában elhangzott 
1987. november 14-én és 15-én.) 
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3.
Kende Péter50 levele Püski Sándornak

(Párizs, 1987. november 29.) 

(HU-RETÖRKI XIV.1. 7. doboz, L-MA, Magyar Füzetek levelei; kéziratos eredeti)

Magyar Füzetek
B.P. 23
F-92240 MALAKOFF CÉDEX

1987. november 29.

Kedves Sándor,

Csakugyan ez történt veletek és így?
Kérlek, írj róla néhány sort, mert nagyon megdöbbentett és nyugtalanító is.
Ölel:

Kende Péter

4.
Ilia Mihály51 levele Püski Sándornak

(Szeged, 1987. december 10.) 

(HU-RETÖRKI XIV.1. 5. doboz, I-J, Ilia Mihály; gépiratos eredeti)

Püski Sándornak
USA – New York

Kedves Sándor Bátyám,

csak most köszönöm meg ajándékodat, Sinka Fekete bojtárját. Nagy ajándék, mindig 
vágyakoztam rá, de a régi kiadás bizony megszerezhetetlen volt, soha nem tűnt föl 
antik váriumban, akinek meg megvolt, nem vált meg tőle. Grezsa Feri52 hozta Lakitelek-

50  Kende Péter (1927–) szociológus, újságíró. 1949 és 1954 között a Szabad Nép munkatársa. Az 1956-os 
forradalom alatt a Magyar Szabadság, majd az Október Huszonharmadika című új lap munkatársa. 
Az ország elhagyása után a párizsi emigráció meghatározó alakja, 1959 és 1964 között a brüsszeli Nagy 
Imre Intézet főmunkatársa, 1978-ban a Magyar Füzetek folyóirat és könyvkiadó alapítója.

51  Ilia Mihály (1934–) irodalomtörténész, szerkesztő. 1972 és 1974 között a Tiszatáj szellemiség- és stílus-
adó főszerkesztője. 1958-tól tanított a Szegedi Tudományegyetemen, tanársegédként, adjunktusként, 
majd docensként.

52  Grezsa Ferenc (1932–1991) irodalomtörténész. 1975-től 1984-ig a szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskolán, 1984-től a József Attila Tudományegyetemen tanított.
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ről a könyvet és azóta is itt van ágyam mellett, estelente újra olvasgatom. Minthogy a 
második félévben Sinkát is tanítom, jó szolgálatot tesz az ajándékod.

Nem mehettem a találkozóra. Tavasz óta lábadozom. Az operációm sikerült, de ma-
radt néhány kellemetlen tünet, amit most gyógyítgatnak. [Személyes, betegségre vonat-
kozó adatok]. Csak ősszel kezdtem hozzá a tanításhoz, akkori módjával. De mostanra 
már nem tudom magam kímélni, mert négy kollégám hiányzik egyszerre. Köztük van 
Grezsa Feri is, aki beteg, sajnos, hogy így van, mert a betegsége súlyos. (Nagyon szeret-
het bennünket a Fönnvaló, hogy így meglátogat mindig.)

Hallottam, hogy utazástok vissza némi akadályokkal volt szegélyezve, de örülök 
neki, hogy azért baj nélkül hazaértetek a kinti otthonotokba.

Megkaptam a vésztőiek Sinka-könyvét is. Látom, hogy ez se teljes. Mikor lesz már 
teljes Sinka-kiadás?

Biztosan hallottad, hogy az Írószövetség újra rendesen működik, a régi alapszabály-
zata szerint.53 Ez jó hír.

Mocsár Gábor54 elköltözött Szegedről, vissza Debrecenbe. Megkereste a második 
feleségét (három volt neki) és most vele él, Mocsárnak Debrecenben van a fia is, így 
együtt van a család.

A Kossuth Rádióban az elmúlt napokban hangzott el Csurka Pista szép adventi be-
széde,55 szép volt és váratlan, mint maga a karácsonyi esemény. Pista most Nyugat-Euró-
pát lakja. Sütő56 viszont Pesten van és gyógyíttatja magát.

Kedves Ilus Néném és Sándor Bátyám! Szép karácsonyt és nagyon boldog új évet kívá-
nok nektek és szeretettel üdvözöllek benneteket a magam családja nevében is, hívetek:

Ilia Mihály [Aláírás]
Szeged, 1987. december 10.

53  A  Magyar Írók Szövetsége ’80-as évekbeli közgyűlésein zajló események jól érzékeltették a hatalom 
gyengülését, és az elsősorban a népi-nemzeti értelmiség által dominált kulturális ellenzék felbátorodását. 
Az 1981-es közgyűlésen szabadon választották meg Hubay Miklóst elnöknek, és buktattak ki számos, 
hatalomhoz közeli írót a választmányból. A következő, 1986-os közgyűlésen az Írószövetség vezetésébe 
már szinte kizárólag a hatalommal szemben álló írókat szavaztak be. Elnökké Cseres Tibort, főtitkárrá 
Veress Miklóst, alelnökké Fekete Gyulát és Jókai Annát választották meg. A hatalom végül nem tiltotta 
be a szövetség működését, de az általuk elindított „kiléptetési akcióval”, az elhallgatás politikájával meg-
próbálták befolyásolni a szervezet működését. A kormányzat és az Írószövetség közötti viszony konszoli-
dálódása az 1987-es év végén kezdődött. Az 1986-os jegyzőkönyvet lásd Kiss Gy.–Szilcz, 2016. 

54  Mocsár Gábor (1921–1988) író, szerkesztő. 1962 és 1964 között az Alföld főszerkesztője, majd 1986-ig 
a Tiszatáj rovatvezetője.

55  Utalás Csurka Istvánnak a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című adásában elhangzott adventi rádiójegy-
zetére. Csurka, 1991b, 6–7.

56  Sütő András (1927–2006) író. A  második világháború utáni erdélyi magyar irodalom meghatározó 
alakja. 1965 és 1977 között parlamenti képviselő volt Romániában, de a magyar kisebbség helyzetéért 
való szóemelése miatt fokozatosan szembefordult a pártvezetéssel. 1971-től játszották Magyarországon 
színdarabjait, amelyek komoly érdeklődést váltottak ki. 1989-ben a Romániai Magyar Demokrata 
Szövet ség (RMDSZ) alapító tagja. Az 1990. márciusi marosvásárhelyi pogrom során soviniszta román 
tüntetők kioltották bal szeme világát. 
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5.
Fekete Gyula levele Püski Sándornak

(1987. december 25.)

(HU-RETÖRKI XIV.1. 4. doboz F-H, Fekete Gyula; kéziratos eredeti)

87. XII. 25.
Kedves Sándor bátyám, kedves Ili!

A Feljegyzésedet57 november 16-án elküldtem a másolaton olvasható négy címre, a mel-
lékelt kísérőlevéllel.

Mellékelek egy újságcikket is. 
Valószínű, ismeritek Pozsgayval az interjút, melyet a Magyar Nemzet közölt, s a la-

kiteleki nyilatkozat is benne foglaltatott.58 
A jegyzőkönyv egyébként készen van, most lektorálják, a jelek szerint könnyen le-

hetséges, hogy nem adnak rá – már tudniillik az árusítható kiadványra – engedélyt. 
Mintha a Hitel ügyében is a szabotálás taktikája folytatódnék. 
Viszont az Írószövetség státusza helyreállt és bizonyos kívánatos őrségváltásokra is 

sor kerül.
A Demokrata Fórum januártól elkezdi programszerű működését.
Köszönöm a könyvem továbbítását, többen már jelezték, hogy megkapták.
Mindennél előbb jó egészséget kívánunk az új esztendőre, meg eredményeket, sike-

reket is bőséggel a Püski családnak – Pistáéknak59 is.
Szeretettel

Gyula és Joli60

A levél hátulján [Fekete Gyula kézírásával]:
A Telek Józsefnek61 dedikált könyvem címzettje:
J. Telek
57. Don Valley Dr.
Toronto 6. Ontario M4K 271
Canada

57   Lásd az 1. számú iratot!
58  Az interjú adatai: Tóth, 1987, 7.
59  Püski István (1943–) könyvkiadó, Püski Sándor fia, a Püski Kiadó jelenlegi vezetője.
60  Lajos Jolán: Fekete Gyula felesége.
61  Telek József (1923–2000) kanadai magyar bibliográfus, a torontói egyetemi könyvtár munkatársa. Kétkö-

tetes bibliográfiája a Magyarországról szóló történeti munkákat gyűjtötte össze (History of Hungary and the 
Hungarians. A select bibliography). A ’80-as években részt vett az Anyanyelvi Konferencia munkájában.
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7.
Szeredi Pál62 feljegyzése egy esetleges kiadói találkozósorozatról

(Budapest, 1988. december 1.)

(HU-RETÖRKI XIV.1. 13. doboz Sz-V, Szeredi Pál; gépiratos eredeti)

Ma a felhasadt lepel alól információk tengernyi áradata zúdul az emberekre. Amiben talán a 
legnagyobb hiány van ma Magyarországon, az a közösség, az egymás felé forduló érdeklődés.

A kiadónak tehát az érték és a minőség felmutatása mellett, a névre szóló kapcsola-
tot, a mindennapi közösségélményt, az érdeklődő bizalmat is újra kell élesztenie. Ezek-
nek érdekében szerveződne javaslatom szerint egy olyan író–olvasó találkozó körút, 
mely a városok mellett kisebb településekre is eljut.

Mivel a júniusi könyvhét időszakában már átfogó terjesztői hálózat működése lenne 
kívánatos, ezért február–március hónapban kellene lebonyolítani a toborzót.

Én úgy vélem, hogy mielőtt a sorozat elindulna, sajtótájékoztató keretében kellene 
szólni a célokról, a kiadó feladatairól. A találkozók előkészítését az MDF helyi szerve-
zetei vállalnák. Hasonlóan az ő segítségükkel lehetne megoldani az állandó stáb elszál-
lásolását is. (2-3 fő)

Egy-egy helyszínen rövid irodalmi blokk, s a személyes találkozás, beszélgetés élmé-
nye szolgáltatná a programot. Az összeállítást a Forrás Kör mutatná be, a találkozókon 
2-3 író, költő, szociológus vehetne részt. (Csoóri Sándor, Csurka István, Csengey Dénes,63 
Nagy Gáspár64 stb.)

Helyszínként elsősorban iskolák, művelődési házak jöhetnek szóba. Jelentős siker 
lenne, ha a nyugati magyar költők és írók is képviseltetni tudnák magukat.

Az útvonal: Szentendre, Tatabánya, Mosonmagyaróvár, Sopron, Sárvár, Pápa, 
Tapol ca, Zalaegerszeg, Balatonboglár, Pécs, Kiskőrös, Szentes, Szeged, Békés, Gyula, 
Orosháza, Szarvas, Mezőtúr, Debrecen, Mátészalka, Sárospatak, Miskolc, Eger, Gyön-
gyös, Salgótarján, Gödöllő, Budapest.

Ez 27 helyszínt jelent, s kb. 4-6 hét alatt teljesíthető, bár igen megterhelő tempóban.
Eredményként nemcsak a kialakuló terjesztői és baráti hálózat jelentkezne, hanem 

a kiadó felől áradó szellemiség lélekerősítő hatása is. A könyvhét időszakában ezeken a 
helyszíneken már önálló könyvünnepet tudnának csinálni a szervezők. 
Budapest, 1988. december 1. [Kézzel írva]

Szeredi Pál [Kézzel írva] 

62  Szeredi Pál (1955–) történész, a ’80-as évektől kutatja a népi mozgalom történetét. 1989 és 1994 között 
részt vett a hazatérő Püski Kiadó munkájában.

63  Csengey Dénes (1953–1991) író, politikus. Az MDF alapítója, szervezője, elnökségi tagja, 1990–1991-ben 
országgyűlési képviselője.

64  Nagy Gáspár (1949–2007) költő. 1981 és 1985 között a Magyar Írószövetség, 1985-től a Bethlen Gábor 
Alapítvány titkára. 1956-ról szóló verseinek megjelentetése miatt őt és a közlő folyóiratokat szankcionál-
ták. 1988–1989-ben a Hitel szerkesztőségének tagja, 1990-ben rovatszerkesztője, 1992-ben szerkesztője.
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8.
Csurka István levele Püski Sándornak

(Budapest, 1988. december 15.)

(HU-RETÖRKI XIV.1. 2. doboz C-D, Csurka István; gépiratos eredeti)

Kedves Sándor Bátyám!
Mint arról már szóban is tájékoztattalak, a két könyv ügyében az álláspontom a követ-
kező: a két beszéd-esszékötetet együtt természetesen a Te kiadásodban szeretném látni. 
Ehhez azonban társként jelentkezett a debreceni Csokonai. Te azt mondtad, hogy jö-
het. A megegyezés a Ti dolgotok. Ők még tavaly, amikor a Püski cég hazatelepülése a 
Holdban volt, jelentkeztek ezzel, de szerződést nem kötöttünk, s végső megállapodá-
sunk nincs. Ha itthon leszel, hármasban meg kell tárgyalnunk.

Meg sok minden mást is. Az Isis-szel65 nincs minden rendben.
A regényről – mint 1989-es kiadványról – nem lehet beszélni, mert egyelőre semmi 

időm sincs az írásra, és úgy látszik, egyhamar nem is lesz, illetve ami lesz, az a Hitelre 
kell. Sajnos vagy hál’ Istennek?

Mindenesetre nagyon nehéz ez az egész és kizsigereli az embert. De jó volna most a 
két Kovács: Imre66 és Béla…67

Viszont a Hitelből összegyűlik egy újabb kötet hamarosan.68

Hát, ennyit hamarjában.
Klári meg én szeretettel köszöntünk Benneteket, s várunk mielőbb.

Csurka István [Aláírás]
Budapest, 1988. XII. 15.

65  Isis Kulturális Kisszövetkezet: 1986-ban alakult, elsősorban reklámtevékenységet folytató kisszövetke-
zet, amely 1988 elején az elsők között kapott kiadói engedélyt. A kiadót többek között Varga Csaba és 
Masszi Péter neve fémjelezte. Okróberben a Püski–Corvin céggel közös amerikai–magyar vegyesvállala-
tot hozott létre. A Hitel megszületésekor ők adták ki a lapot.

66  Kovács Imre (1913–1980) író, politikus. A két világháború közötti falukutató mozgalom fontos kép-
viselője, Néma forradalom című kötete miatt három hónapos börtönbüntetésre ítélték. 1937-ben a Már-
ciusi Front, 1939-ben a Nemzeti Parasztpárt alapítója. 1945 után az NPP főtitkára, nemzetgyűlési kép-
viselő. 1947-ben hagyta el az országot. Emigrációjában számos nagy hatású írásában elemezte a magyarság, 
a világ és az emigráció helyzetét, többek között utóbbi megfelelő szerepvállalására is javaslatot téve.

67  Kovács Béla (1908–1959) politikus. 1944-től a Belügyminisztérium államtitkára, 1945-től nemzetgyűlési 
képviselő, a Független Kisgazdapárt főtitkára. A Magyar Testvéri Közösség koncepciós perének kirobba-
nása után a nemzetgyűlés nem adta ki mentelmi jogát, ezért 1947. február 25-én a szovjet csapatok hur-
colták el, és a Szovjetunióban ítélték el. 1955-ben hozták vissza Magyarországra, 1956 áprilisában enged-
ték szabadon. A  forradalom idején részt vett az FKGP újjáalakításában, Nagy Imre kormányának 
földművelésügyi, majd államminisztere. A szabadságharc leverése után a konszolidálni igyekvő hatalom 
mindent megtett megnyeréséért. 1958-ban országgyűlési képviselővé választották.

68  Csurka István Hitelben megjelent esszéi – máshol megjelent írásaival kiegészítve – gyűjteményes kötet-
ben 1991-ben jelentek meg: Csurka, 1991a. 
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9.
Fekete Gyula levele Püski Sándornak

(1988. december 27.)

(HU-RETÖRKI XIV.1. 4. doboz F-H, Fekete Gyula; kéziratos eredeti)

88. XII. 27.
Természetesen bármely pillanatban össze tudok állítani vihart kavaró vitairatokból egy 
kötetet, talán lehetne a címe: Süket a meztelen király!69

Kiegészíthetem szükség esetén aforizmákkal és „tengerkortyokkal”70 is, 6-8-10-12 
íven, kívánság szerint. Egy hét kell a kötet megjelentetéséhez, további egy hét a legépe-
léshez.

Nyilván értesültél már a személyed ért aljas támadásról (Cserépfalvi + Magyar Hír-
lap) – mi még értelmezzük, sandán célba veszi a támadás a Hitelt és az MDF-et is.71 
Némi hergelő, provokációs céllal.

Ennek tudatában kell megfontolni a megfelelő választ, s alkalmas időpontját. 
Üdvözlöm Ilit, Pistáékat, mindnyájatoknak BUÉK!

A viszontlátásig
Fekete Gyula

69  Fekete, 1989.
70  Fekete Gyula Egy korty tenger címmel 1966-ban indította el rádiójegyzet-sorozatát. Erre reflektáló cím-

mel két kötete is megjelent korábban: Fekete, 1974; Fekete, 1976. 
71  A ’30-as–’40-es évek két legendás könyvkiadójának 1988-as vitáját sokan a népi–urbánus vita egyfajta 

újjáéledésének fogták fel. Püski Sándor Magyar Hírlapban megjelent interjújában (Pogány, 1988, 1.) 
említette Cserépfalvi Imrét mint az egyik, 1945-ös igazolási eljárása során akadályozó tényezőt. Cserép-
falvi válaszában a tiszaeszlári perről szóló Bary József-könyv kiadását rótta fel Püskinek (Cserépfalvi, 
1988, 9.). A Püski viszonválaszában (Püski, 1988, 4.) a zsidótörvényekkel és a zsidókérdéssel kapcsolatban 
tett megjegyzéseket számos szerző bírálta vagy vette támadás alá (többek között Drucker Tibor az Esti 
Hírlapban, Balassa Péter a Magyar Nemzetben, Karsai László az Élet és Irodalomban, Esterházy Péter és 
Eörsi István a Hitelben). Püski a Hitelben közzétett nyilatkozatában, a vita zárásaképpen félreérthetőnek 
és pontatlannak nevezte bizonyos szavait. (Püski, 1989, 6.) A Hitel szerkesztősége részéről Bíró Zoltán 
főszerkesztő védte meg Püskit. (Bíró, 1989, 2.)
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10.
Püski Sándor levele Vörös Vincének72

(1989. április 18.)

(HU-RETÖRKI XIV.1. 21. doboz 1989; gépiratmásolat)

Vörös Vince
Bakonya
Kossuth u. 8.
H-7675 Hungary

4/18/1989
Kedves Vince!

Otthon voltam márciusban, s szerettem volna Veled találkozni. 15-én hallottalak mesz-
sziről beszélni,73 de másnap már visszajöttem, s nem tudtam meg a pesti szállásodat.

Május 4-étől újból otthon vagyunk Ilussal együtt, augusztus elejéig. Lakáscímünk: 
1113 Budapest, Diószegi u. 63. III. 11., telefon: 865-350, a Püski-kiadó címe 1011 Bu-
dapest, Corvin tér 8., telefon: 151-348 és 159-657. László fiam telefonja 884-808, légy 
szíves levélben értesíteni lakáscímünkre, hogy leszel-e Pesten valamikor, mert ha nem, 
Bakonyán74 látogatunk meg.

A  főgondom a hazai kiadóm újraindítása mellett a népi politikai erők egyesítése 
vagy legalábbis szövetségbe tömörítése, mert így külön mindegyik kis párt marad, s 
nem tudunk igazán beleszólni a politikába. Ez a kinti barátaink gondja is és sok ottho-
nié. Hőgye Miska75 talán már írt is Neked, Varga László pedig a Keresztény[demokrata] 
Néppárt vezetőinek írt, otthon már beszéltem erről Márton Jánosékkal76 és Bíró Zoltá-
nékkal is.
Baráti üdvözlettel

Sándor [Kézzel írva]

72  Vörös Vince (1911–2001) politikus. 1944-ben az ideiglenes nemzetgyűlés, 1945-től a nemzetgyűlés 
tagja, az FKGP főtitkár-helyettese. 1956-ban részt vett a párt újjászervezésében. 1988-ban a Kovács Béla 
Társaság elnöke, 1989–1990-ben az FKGP elnöke, 1990 és 1994 között országgyűlési képviselő.

73  Vörös Vince 1989. március 15-én beszédet mondott a Nemzeti Múzeum előtti hivatalos, a hatalom által 
szervezett ünnepségen.

74  Baranya megyei település, ahol Vörös Vince az 1940-es évektől élt, és apósa birtokán gazdálkodott, és a 
helyi képviselő-testület tagja volt. Halála után emlékszobát hoztak létre a tiszteletére a településen. 

75  Hőgye Mihály (1912–1992) lelkész, politikus. 1945–1946-ban a Külügyminisztériumban, 1946–1947-
ben a párizsi nagykövetség első beosztottjaként dolgozott. 1947-ben lemondott tisztségéről, és emigrált. 
Az Amerika Hangjánál dolgozott, több emigráns lapban publikált.

76  Márton János (1922–2009) agrárközgazdász. 1945-ben a Nemzeti Parasztpárt Csongrád vármegyei tit-
káraként vett részt a földreformban. 1972-től a Hazafias Népfront Országos Tanácsának tagja, majd al-
elnöke. 1986-tól a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriumának első elnöke. 1988 és 1990 között ország- 
gyűlési képviselő. 1989–1990-ben a Magyar Néppárt ügyvezető elnöke.
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11.
Püski Sándor felszólalása az MDF II. Országos Gyűlésén77

(Budapest, 1989. október 21.) 

(HU-RETÖRKI XIV.1. 21. doboz 1989)

Püski Sándor felszólalása a Magyar Demokrata Fórum országos gyűlésén Budapesten, 
1989. október 21-én

A Magyar Fórum78 című új hetilapunk tegnapi számában Tóth Imre László79 írásából 
olvasom, hogy a Magyar Demokrata Fórum a hatvanesztendős múltra visszatekintő 
népi mozgalom örököse.

Mint a népi mozgalom egyik kiadója és szervezője, örülök, hogy erre az örökségre 
nem nekem kellett ezt a mai népi tábort emlékeztetni. Hadd emlékeztessek azonban 
arra, hogy 46 év telt el az 1943-as szárszói táborozás óta is, amikor a népi mozgalomnak 
– ereje teljességében – először és utoljára jó esélye volt arra, hogy a magyarság több év-
százados perét – a külső és belső ellenség ellen – a nemzet javára megnyerje. Milyen fia-
talok voltunk akkor! Olvasóink és híveink nagy része 16 és 30 év között, én 32, idősebb 
íróink és politikusaink is csak jó negyvenesek.

Hogy ez a bizonyos nyerési esély mennyire nem volt egyértelmű, s hogy mennyi 
szorongás volt bennünk, szinte valamennyiünkben, az himnuszt kapott Németh László80 
szárszói beszédében. A  háború utolsó éve, a másfél milliós emberáldozat, a katonai 
megszállók politikai erőszaka azután minket ütött ki először a közéletből.

Az 56-os forradalom néhány napjában éledtünk újra, de mára ebből a nemzedékből 
alig maradtunk hírvivőnek. A sors fintora, hogy én is csak a hetvenes években s akkor is 
csak New Yorkban tudtam megújítani a magyar könyves pályámat, s ezért csak vendég-
ként lehetek most itt, ahol házigazda is lehetnék.

Mindegy! Csak annyit akarok még mondani, hogy most semmi szorongás nincs ben-
nem a jövőnket illetően. A népi mozgalom – még így, négy-öt pártra töredezetten is – 

77  A  Magyar Demokrata Fórum II. Országos Gyűlésére 1989. október 20-a és 22-e között került sor a 
buda pesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem aulájában. A  gyűlésen választották elnökké 
Antall Józsefet, és a párt köztársasági elnök jelöltjévé Für Lajost. Bővebben: Az MDF II. Országos 
Gyűlése 2020.

78  Magyar Fórum: 1989 októberében, az MDF lapjaként, Csurka István szerkesztésében elindult hetilap, 
amelynek első, próbaszáma a második országos gyűlésre jelent meg.

79  Tóth Imre László (1957–2005) politikus. 1990 és 1994 között az MDF országgyűlési képviselője.
80  Németh László (1901–1975) író. A két világháború közötti népi mozgalom meghatározó képviselője, 

eszmeiségének meghatározója, a „harmadik út” koncepciójának legfontosabb képviselője. Az 1943-as 
szárszói találkozón elhangzott szellemi alapvetése ez utóbbi legfontosabb nyilvános megjelenítése 
volt. 1945 után évekig nem publikálhatott, visszatérése után először műfordításokkal jelentkezhetett. 
1956 októberében–novemberében megjelent írásai az „emelkedő nemzetről”, az írástudók felelősségéről 
és a nemzeti összefogás fontosságáról szóltak. A „konszolidáció” időszaka és 1959-es szovjetunióbeli útja 
után számos új írása és gyűjteményes kötete jelenhetett meg.
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meghatározó ereje a nemzet újjászületésének, s ha a Magyar Demokrata Fórum ezeket a 
pártokat az országgyűlési választások után szövetségbe tömöríti – ajánlott név: Magyar 
Nemzeti Szövetség –, akkor kormányzóképes lehet. Ezt a lehetőséget tovább erősítheti az 
új szocialista párt81 várható eredménye, hiszen Pozsgay Imrében és sok társában a nemzet 
szolgálata máris legyőzte az ideológiát.

Magunkról még néhány szót! – Kiadóként máris itthon vagyunk, s a jövő hónapok-
ban egymás után jelennek meg az első népi nemzedék és a nyugaton felnőtt politikai 
irodalmunk eddig tilalmazott művei. A magyar [állam]polgárságunktól meg sem vál-
tunk, de újévre állandó lakásra is visszaköltözhetünk feleségemmel együtt, s a legköze-
lebbi gyűlésünkön már teljes jogú gazdaként szeretnék részt venni.
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