
Az úttörőmozgalom 
történeti emlékeinek múzeuma 

A 40. születésnapját ünneplő úttörőmozgalom meditációra ösztönzi egyik intézményét, az Úttörőmoz-
galmi Múzeumot. Felvetődik előttünk, hogy eddig mit és hogyan végeztünk el a ránk háruló feladatok-
ból, s mire nem fordítottunk kellő figyelmet. Egyik adósságunkat tesszük jóvá, amikor bemutatjuk mú-
zeumunkat, annak létrejöttét, feladatait, valamint eddigi eredményeit. 

A múzeum létrejöttéről 

Az úttörőmozgalom megszületése után negyed évszázadnak kellett eltelnie, míg országos szinten fel-
vetődött a Magyar Úttörők Szövetsége (továbbiakban MÚSZ) hagyományainak, történeti emlékeinek fel-
tárásának és megőrzésének a gondolata.1 Hosszú évek egyéni javaslatai és kezdeményezései után ekkor, 
az Úttörővezetők IV. Országos Konferenciájának történeti szekciójában2 fogalmazódott meg az úttörő-
mozgalom történeti anyagának összegyűjtése és feltárása iránti igény.3 

A konferencia eredményeinek összegzésekor elhangzott, hogy „a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 
kész vállalni az úttörőközpont irányításával, az Országos Történeti Bizottság segítségével az Országos 
Úttörőmúzeum létrehozásának muzeológiai előkészítését. Egyúttal tájékoztatta a konferenciát, hogy a 
Művelődésügyi Minisztérium a maga részéről vállalja a kiállítás létrehozásának költségeit és kivitelezé-
sét."4 Ugyanis az úttörőmozgalom „története részben egy politikai mozgalomnak a története, de ugyan-
akkor a magyar pedagógia legújabb kori történetének szerves része is."5 A múzeum konkrét megvalósí-
tásában a következő dokumentálható lépés az, hogy a MÚSZ Országos Elnöksége 1973. április 25-én 
elfogadta a Balatoni Úttörőváros akkori vezetőjének javaslatát, amelyben a múzeum Balatoni Úttörő-
városban való elhelyezését kezdeményezte.6 

Miután ezzel a Művelődésügyi Minisztérium Altalános Iskolai, valamint Múzeumi Főosztálya is egyet-
értett, 1974 áprilisában megkezdődhetett a munka az úttörőmozgalom történeti értékű anyagának gyűj-
tésében. A végleges megerősítés sem késett sokáig. Az akkor már oktatási miniszter országos gyűjtőterü-
lettel, az MK (d) 10. sz. működési engedéllyel „intézményesítette" az Úttörőmozgalmi Múzeumot Zán-
kán, és felügyeleti szervvé az Oktatási Minisztérium Általános Iskolai Főosztályát nevezte ki. Ezzel az 
eseménnyel a nemzetközi úttörőmozgalomban először jött létre országosan szervezett úttörőmozgalmi 
múzeum. 

A múzeum tevékenységi rendszere 

Az Úttörőmozgalmi Múzeum rendeltetése: a magyar úttörőmozgalom és a nemzetközi gyermekmoz-
galmak, gyermekszervezetek létrejöttének, folyamatos tevékenységének, értékes tárgyi emlékeinek, doku-
mentumainak gyűjtése, szakszerű kezelése, feldolgozása, a kutatás számára használhatóvá tétele, a társa-
dalom és az úttörőmozgalom mindenkori szükségleteinek megfelelő bemutatása.8 Feladata a MÚSZ gyűj-
teményei bemutató helyei létrehozásának, szakszerű kezelésének, feltárásának és bemutatásának szakmai 
segítése, a rendkívüli muzeális értékekkel bíró emlékek védelmének megszervezése. Továbbá segítséget 
nyújt az úttörőmozgalom történetét kutatók munkájához, az értékes hagyományok élővé tételéhez, úttörő-
mozgalmi és pedagógiai hasznosításához.9 

Ennek megfelelően az alapfeladatok végrehajtásában négy, egymástól jól elkülöníthető, de szervesen 
egybetartozó tevékenységi kört állapíthatunk meg. Ezek a következők: 
1. Gyűjteményalakító, -gyarapító tevékenység. A gyüjtőtevékenység 1974 áprilisától folyik. A múzeum 
komplex gyűjtemény kialakítására törekszik, ahol a tárgyak, dokumentumok kizárólag dokumentum érté-
kük, illetve történeti emlékjellegük folytán vannak jelen. Az elmúlt időszakban kerültek elő már el-
veszettnek hitt mozgalomtörténeti anyagok (pl. első úttörő egyenruha, 1957. febr. 18—19. MÚSZ-nek 
újjáalakulási ülésének jelenléti íve stb.) 

Az úttörőmozgalmi múzeum két szempontból is kiváló helyen nyert elhelyezést. Egyrészt az évente 
itt megforduló mintegy kb. 20—25 ezer úttörő jó alkalmat teremt a potenciális gyűjtők táborának a ki-
szélesítésére, másrészt a gyűjtött anyagok, a kiállítások ideálisan felhasználhatóak a gyermek úttörővezető-
képzésben. Erről még a későbbiekben szó lesz! 
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Az előző szempont szerint a gyűjtőtevékenység egyik legfontosabb formája a múzeum és a táborozó 
úttörők közötti gyújtőkapcsolat. A táborozni jövő gyerekek kiküldött felhívásra reagálva változó mennyi-
ségben hoznak magukkal régi mozgalmi anyagokat, melyeket a szülőktől, úttörőcsapatoktól szereznek 
meg. Ezeket a táborozás ideje alatt szervezett formában összegyűjtjük, az anyagra vonatkozó megfelelő 
információkkal együtt. 

Jelentós mennyiségben kapunk ajándékokat, önként felajánlott úttörótörténeti anyagokat egyes úttörő-
vezetőktől (volt úttörőktől), a megyei úttörőtörténeti szakbizottság tagjaitól, valamint az egyéni gyűjtők-
től. De rendszeresen érkeznek a MUSZ Országos Elnökségétől, úttörőházaktól, úttörőcsapatoktól is, és 
ehhez járulnak még a múzeum munkatársai által összegyűjtött, ajándékként kapott anyagok. 

Következő tevékenységi forma a kiállítási célgyújtés. Ékkor az időszerű kiállításra máshonnan mozgó-
sított anyagokból a nekünk kellőt próbáltuk megszerezni, akár másolat formájában is. Különleges esetek-
ben vásárlással is bővíthetjük a gyűjteményt. A többszörösen duplum jellegű és cserére alkalmas anyagokat 
külön tároljuk és arra esetleg felhasználjuk. 

Külön kell megemlíteni a védetté nyilvánítást. Múzeumunk az úttörőmozgalom területein országos 
gyűjtőterületű, ezért a magán- és társadalmi tulajdonban levő, muzeális értékkel rendelkező úttörőtör-
téneti emlékek védetté nyilvánítására törekszik, amit a Munkásmozgalmi Múzeumon keresztül valósíthat 
meg. Ezért az úttörőházaktól és csapatoktól visszakapott adatszolgáltató lapok alapján az elmúlt időszak-
ban felmértük, hogy mely tárgyakat, dokumentumokat helyeztessük védelem alá. 
2. Gyűjteménygondozó tevékenység. A múzeumban őrzött és begyűjtésre váró anyagok nagy számára való 
tekintettel, a többi országos múzeum példáját követve anyagunkat szakgyüjteményi rendszerben kezeljük. 
A beérkező egységeket kezdetektől fogva a gyarapodási naplóba vezettük, majd 1976-tól — a Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeum segítségével — elkezdtük a múzeumok ügyrendi szabályzatának megfelelő 
szakszerű nyilvántartást. 

A tárgyi gyűjteménybe tartozik a textil-, a numizmatikai, speciális történeti és a pecsét-, bélyegzőgyűjte 
mény. A dokumentációs gyűjteményben, amely most a legnagyobb mennyiségű, az aprónyomtatvány, a pla-
kát-, irat- és történeti fényképgyűjtemény van elhelyezve. Segédgyüjteményünkben az adattár található 
meg. Az összes leltárba vett gyűjtemény darabszáma 1985 végén több mint 15 000 db. Ez azt jelenti, hogy 
gyűjteményünk kb. egyharmada szakszerűen van feltárva, s a többit folyamatosan végezzük. A teljes fel-
táráshoz most fejlesztünk ki egy több szempontú állományfeltáró rendszert, melynek első lépései már meg-
történtek. A gyűjtemény védelmének alapfeltételeit, a megfelelő tároló, felszerelési eszközöket az Úttörő-
város adta az elmúlt évtizedben, s ezeket csak a költözések viselték meg. A rossz állapotban lévő, gyenge 
minőségű értékes anyagokat restaurálni küldjük, egyelőre korlátozott mennyiségben. 
3. A múzeum közművelődési (pedagógia), propagandatevékenysége. Ez a tevékenység elsősorban — mint 
minden múzeumban — kiállítások tervezésében és létrehozásában valósul meg, s erre épülnek a múzeum-
pedagógiai és a közösség-kapcsolatok különböző formái. Az az előnyös helyzet, hogy a múzeum a Balatoni 
Úttörővárosban van, lehetővé teszi az úttörők széles körének (évente 20-25 ezer fő), hogy a táborozás so-
rán megismerje a magyar és a nemzetközi úttörőmozgalom hagyományait, történetét. Ennyi és területileg 
ilyen széles körű úttörőközönség sehol másutt nem tekintené meg az önnön szervezetével foglalkozó kiál-
lításokat. Ezenkívül ez az a hely, ahová nyáron az ország minden tájáról jelentős számú úttöróvezető láto-
gat el és dolgozik időszakosan a táborokban. A kiállítások lehetőséget teremtenek ismereteik felfrissí-
tésére. 

De említhetném a jövendő tanárokat, azaz a nevelési gyakorlatukat itt végző főiskolai hallgatókat, s a 
gyerekeket meglátogató szülőket, akik gyakran saját múltjukat, ismerőseiket látják viszont a tárlókban és 

'Úttöróvezetók IV. Országos Konferenciája. (Tézisek). MÜSZ; Ifjúsági Nyomda, 1971. 1. old. továbbiakban Úttöróveze-
tók (Tézisek). 
'A konferencia előtt kiadott tájékoztatóban már szerepel egy ,,Úttörő Múzeum" létrehozása Csillebércen. Úttöróveze-
tők . . . (Tézisek). 5. old. 
'Záhonyi fxk vitaindítója. Úttöróvezetók IV. Országos Konferenciáján. MÜSZ hagyományai és ezek fejlesztésének felada-
tai (Rövidített jegyzőkönyv). (Bp.) MÜSZ, 1972. 47. old. — Nádházi Lajos és Cst-rnus László hozzászólásai. Hagyományok 
megszépítik a gyermekek életét. In.: Úttöróvezető. 1971. évf. 7—8. sz. 16. old. 
*Gonyei Antalnak, a Művelődésügyi Minisztérium főosztályvezetőjének, a történeti szekció elnökének beszámolójából. Út-
toróvezetók IV . (Rövidített jegyzőkönyv) (Bp.); MÚSZ, 1972 45 old. 
sGönyei Antal beszámolója. Hagyományok megszépítik a gyermekek életét. In: Úttöróvezető. 1971. évf. 7—8. sz. 15. old. 
"javaslat az Úttórómozgalmi Múzeum létrehozására a Balatoni Úttörővárosban. In: Üttórómozgalmi Múzeum. Iratgyűjte-
mény 106—85 8 
MK (d) 10. sz. múkódési engedély, kiadva Bp. 1975. dec. 31. In: Balatoni Úttórőváros Úttörőmozgalmi Múzeum. 

BAz Úttórómozgalmi Múzeum gyűjteményi és nyilvántartási rendszere. In: Balatoni Úttörőváros Szervezési és Működési 
Szabályzata. Zánka 1986 17—19 old. 
UfyMot t . 

"'Múzeumok, múzeumi bemutatóhelyek és muzeális gyűjtemények . . évi múkódési adatai. Lásd a statisztikák 1974—1985-
ig. In: Úttórómozgalmi Múzeum Adattár. Továbbiakban lásd: Múkódési adatok. 

A MÜM által 1971-ben a IV. Országos Úttöróvezető Konferencián felajáolott pénzkeretből jött létre 
"A XII. sz. páncélvonat-kiállitáson a Magyar Tanácsköztársaság honvédő háborúja és a mai Magyar Néphadsereg bemuta-
tása látható. 
1 'Működési adatok In: Úttörómozgalmi Múzeum. Adattár. 
"Működési adatok. In: Úttórómozgalmi Múzeum. Adattár. 
"Útmutató a kisdobos- és úttörő-összejöveteleken folyó képzéshez, összeállította Bognár Mihály, Jani Lászlóne Bp. Ifjú-
sági Lapkiadó, 1978. 51—54. old., 61—64 old.; Úttörótörténeti anyagok gyűjtése és védelme (Szabó Bcla). In: Úttörótör-
téneti emlékek. Bp Ifjúsági Lapkiadó, 1978. 4—15. old.; Gyermclunozgalmak, gyermekszervezetek. Szerk.: Horváth Lajos. 
Bp. Magyar Úttörők Szövetsége. 1985. 180. old.; Múltunkat értékelve formáljuk a jelent és a jövőt. Irta Nádházi Lajos 
Bp MÚSZ 1985 49 old. 
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a tablókon. Látogatóink közé tartoznak még a környéken kirándulók és más „idegenforgalmi" csoportok 
külföldi delegációk is. Előzetes bejelentés alapján tárlatvezetést is tartunk a látogatók számára. 
Állandó kiállításaink : 
Kiállítás címe Megnyitás időpontja Kiállítási terület 

Magyar és nemzetközi 
úttörőtörténeti11 1976 (bővítve 1981) 390 m2 

Balatoni Úttörőváros története 1981 200 m2 

XII. sz. páncélvonat 
és kiállítás12 1975 130 m2 

Itt található állandó kiállításként a néprajzi bemutató ház is, amelyet a Veszprémi Bakony Múzeum ho-
zott létre. Időszaki kiállításunk számtalan volt már. Néhány cím: 30 éves a Magyar Úttörőmozgalom — a 
Munkásmozgalmi Múzeumban; Gyermek az úttörőmozgalomban — a VII. Országos Úttörővezetői Kon-
ferencián; Emberek a világűrben stb. A kiállításokat 1974—1984 között több mint félmillióan látták. A 
látogatók évi átlagszáma csaknem 60 000 fő volt.13 

Pedagógiai tevékenységünk szervesen kapcsolódik a kiállításokhoz, ugyanis a múzeum a következő for-
mákban közvetve hozzájárul a táborozók ideológiai formálásához, az úttörőhagyományok belsővé válá-
sához. 

a) Múzeumlátogatások szervezése. Az úttörők múzeumlátogatása lehet egyszer hangulati hatást előidéző 
tevékenység, másodszor pedig lehet részletes feldolgoztató (foglalkoztató) jellegű. 

b) Képzési foglalkozások a múzeumban. Az elsajátítandó képzési anyaghoz kapcsolódó múzeumi kiállí-
tás egy részletének feldolgoztatása dominál. 

c) Vetélkedők, versenyek, pályázatok szervezése a kiállítás anyagából. 
d) Kirándulások, múzeumi séták, portyák szervezése, illetve azokban való részvétel. Kiállításaink egy ré-

sze lehetővé teszik az ilyen formájú foglalkozásokat (pl. a XII. sz. páncélvonat, időszaki kiállítások). 
A Balatoni Úttörővárosban folyó gyermekvezető-képzés keretén belül 1985-ig 81 250 fő (elsősorban út-

törő) vett részt 2888 órában különböző foglalkozásokon, amelyeket muzeológusok és úttörővezetők tartot-
tak.14 Ezenkívül jelentős óraszámban álltak rendelkezésre a munkatársak a mozgalmi felnőttvezető-képzés 
foglalkozásain. Egyes időszakokban a múzeumi munka időmérlege egyoldalúan a foglalkozások tartásának 
irányába torzult el, s ez a feldolgozásban lemaradásokat eredményezett. 

A múzeumba beérkező anyagok egy része többszörösen duplum jellegű. Ezeket, amennyiben nem kép-
viselnek külön személyes értékeket, kiadjuk a táborokba képzési tevékenységhez kapcsolódó, szemléltetési 
anyagnak. 
4. Bemutató, „tudományos", feldolgozó tevékenység. Az újonnan létrejött múzeumoknál ennek a tevé-
kenységnek a feltételei teremtődnek meg utoljára, ugyanis először az indulási nehézségeket kell kiküszö-
bölni. Ez nálunk is így történt, s csak évek elteltével kerülhetett sor ismecetterjesztő cikkek, illetve for-
rások közreadására. 

Az intézmény funkciójából következik, hogy az előzőekben ismertetett területen alapvető forrásokra, 
anyagokra támaszkodva információt tud nyújtani a MÚSZ vezetőségének, forrásgyűjteményeket ad és ad-
hat is, s tudományos igényű munkákat (kfönológiát, tanulmányt) hoz és hozhat létre. 

Elsődleges feladat e téren az úttörőközpont kéréseinek és megbízásainak a vállalása, s ezzel az időszerű 
úttörőévi programokban való részvétel. Ebből látszik, hogy a múzeum az úttörőmozgalom területén rend-
szeres politikai háttérmunkát végez. Munkatársaink rendszeresen részt vesznek a MÚSZ munkájában, 
publikációs tevékenységében. A teljesség igénye nélkül néhány kiadvány: 

— Útmutató a kisdobos- és úttörő-összejöveteleken folyó képzésben. Úttörőtörténeti anyagok gyűjtése 
és védelme, Gyermekmozgalmak, Gyermekszervezetek, Múltunkat értékelve formáljuk a jelent és jövőt 
stb.15 

— Házi kiadványként megjelentettük a MÚSZ Országos Úttörőparlamentjeinek történetét; a DÍVSZ, 
CIMEA testvérszervezeteinek tevékenységéről szóló kiadvány . . ,16 

— Forrásgyűjteményként a jelképekre, a szimbólumokra vonatkozó ismereteket gyűjtötte össze mun-
katársunk az úttörőmozgalom kiadványaiból.17 

— Feldolgoztuk az úttörőmozgalommal foglalkozó főiskolai és egyetemi szakdolgozatokat is.18 

Néhány cikk és felhívás is jelképezi múzeumunk táguló publikációs tevékenységét a folyóiratokban, de 
az Úttörővárosban folyó vezetőképző munkába is bekapcsolódtunk forgatókönyvek, feladatlapok, feladat-
gyűjtemények, segédanyagok kidolgozásával. A jövőben egyre bővülhet az e téren végzendő munka, mivel 
gyűjteményünk feltárása szélesebb lehetőségeket teremt az úttörőmozgalom teljesebb bemutatására. 

"Szólj, szólj, ha kell . . . A MÚSZ Országos Úttöróparlamentjeinek története. Zánka, 1979.; A DÍVSZ, CIMEA testvér-
szervezeteinek tevékenysége. Kiállításvezető. Zánka. 1980. 
,7Jelképek, szimbólumok az úttörőmozgalomban. Forrásgyűjtemény az úttörőmozgalom kiadványaiból. Irta és válogatta 
Halmai Lászlóné Zánka, 1983 142. old. 
"Egyetemi és fóhkolai hallgatók szakdolgozatainak és a MÚSZ úttörómozgahni pályázatainak annotált címjegyzéke 1965— 
1982. Kéazítették Halminé Bartó Anna, Kleinné dr. Horváth Magda, dr. Dálnoki András. Zánka, Balatoni Úttörőváros, 
1984. I—II. kötet. 
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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 

f HÍFKK 
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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