
í\ múzeum kapcsolatai 

A múzeum, megalakulása óta, több szoros és tartalmas munkakapcsolatot alakított ki más intézmények-
kel, szervezetekkel. A Központi Múzeumi Igazgatósággal kiadványcserénk, az Országos Pedagógiai Könyv-
tár és Múzeummal módszertani, tapasztalat-, valamint kiadványcsere területén többször alkalmi együttmű-
ködés jött létre. Sokrétű a kapcsolódásunk az Úttörőközponthoz, hiszen kurrens anyagaink jelentős részét 
innen kapjuk, s mi is közvetve részt veszünk az országos munkában. Szakmai tevékenységünkben folya-
matosan jelentős segítséget kapunk a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumtól. De jó kapcsolataink voltak, 
illetve vannak felsorolás szerint a Párttörténeti Intézet Archívumával, a Hadtörténeti, a Néprajzi, vala-
mint a Veszprémi Bakony Múzeummal, a felsőfokú pedagógusképző intézményekkel, az országos és me-
gyei úttörőtörténeti bizottságokkal, megyei elnökségekkel, úttörőházakkal, úttörőcsapatokkal, valamint 
nem utolsósorban az úttörőmozgalom vezetőségi apparátusával. 

Egy kis múzeum számára, amely mellesleg vidéken van, szinte létszükségletek az ilyen jellegű kapcsola-
tok, egyrészt saját munkája, másrészt szakmai kitekintése bővítésének az érdekében. Ezért törekszünk a 
kapcsolódásaink szorosabbá tételére. 

Fiatal múzeumunk a jövőben még szervezettebben, a hiányokat pótolva szeretné ellátni, illetve bővíteni 
feladatait. Nagyobb hangsúlyt akarunk helyezni a gyűjtési tevékenységre, feldolgozásra és publikálásra. 
Ehhez szükséges a stabil személyi állomány megteremtése és a tárgyi feltételek biztosítása és folyamatos 
továbbfejlesztése. 

Miklós Tamás 
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Püski Sándor a Kossuth klubban. A TIT Budapesti szerveze-

tének rendezésében, a Kossuth klubban került sor Püski Sándor-
nak, az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar könyvkiadó-
nak és -terjesztőnek az előadóestjére. Az egykori Magyar Élet 
kiadó alapitójának munkásságát és az amerikai magyarság köré-
ben napjainkban végzett kulturális misszióját Fekete Gyula, az 
írószövetség alelnöke méltatta. Bevezető beszédében — mely ré-
sze kiadás alatt álló új könyvének —, olyan személyiséget muta-
tott be a közönségnek, akinek neve, eddigi életpályája szorosan 
összefonódott a magyar népi szellemiségből fakadt kultúrával. 
Kiadásában jelentek meg és jutottak el az akkori haladó gondol-
kodású ifjúság kezébe — többek között — Németh László, Veres 
Péter, Szabó Pál, Darvas Józfef, Kodolányi János és a régész 
László Gyula művei. Emellett nagyban hozzájárult, az SDG ke-
retei között 1943-ban létrejött emlékezetes szárszói találkozó 
eredményes lebonyolításához. Ez a találkozó a bátrak találkozója 
volt — emlékezett vissza Fekete Gyula a történelmi eseményre 
—, mely egységesen állást foglalt a háború ellen, az emberséges 
szocializmus pártján állva. Ezt az elvet vallotta Püski Sándor is. 

Elismerően említette azt a fáradozást, melyet a Püski házas-
pár, az 1970-es évek eleje óta, Amerikában végez a mai magyar 
irodalom és művészet népszerűsítése érdekében. New York-i 
könyvesboltjából és megszervezett terjesztő hálózatukon keresz-
tül tizezerszámra jutnak el a határokon túli magyarsághoz a ha-
zai könyvek, folyóiratok és napilapok. Püski Sándor életműve 
beépült nemcsak a magyar művelődéstörténetbe — állapította 
meg elismeréssel az író —, de a történelembe is. Személyes ta-
pasztalataira hivatkozva, életsors-befolyásolónak minősítette a 
Magyar Élet Kiadó által hajdan szervezett könyvbarát mozgal-
mat. Ez az akció — ezer önkéntes terjesztő bekapcsolásával — 
segített az anyagi elesettség mellett, művelődésében is magára 
hagyott falusi diákok és népi értelmiség eszmélésében. Nap-
jainkban is hasonló munkát végeznek, a magyar nyelv megmara-
dasáért dolgoznak az amerikai magyarság között. 

Az est második részében Püski Sándor beszélt életpályájáról. 
Felidézte azt a rögös utat, melyet mint békési napszámos család 

Püski Sándor Görög Imrével, a Népművészeti Baráti Kör veze-
tőségi tagjával beszélget a Kossuth klubban (H. D. D. felvétele) 

gyermeke tett meg a magyar könyvkultúra szolgálatában. Visz-
szaemlékezésében tovább bővítette, a Kossuth Kiadónál megje-
lent, Szárszó 1943 tanulmánykötetben közzétett önéletrajzi írá-
sát. Befejezésül pedig elbeszélgetett rég látott ismerőseivel és a 
kulturális élet jelenlevő képviselőivel. Őrömmel nyugtázta azt az 
ígéretet, hogy a jövő évi budapesti könyvhéten már a Püski Cor-
vin könyvkiadó sátrát is felkereshetik az érdeklődő könyvbará-
tok (Hajdú D. Dénes). 
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