Beszámoló a Buenos Aires-i Hungária Könyvbarátok Köre,
Kölcsönkönyv- és Levéltár gyűjteményének hazaszállításáról
A gyűjtemény hazaszállításának előzményei:
1973-ban 3 régebbi magyar klub, a Centro Húngaro (Magyar Ház), a B.A.M.E. (Buenos Aires-i
Magyar Egyesület) és az Olivos-i Magyar Kultúregyesület összeolvadt, és az utóbbi épületében
megalakult a Hungária Egyesület. A gyűjtemény kiemelkedő mértékben tartalmazott emigrációs
kiadványokat (könyv, folyóirat), illetve személyi hagyatékokat. Az előzetes felmérések alapján
nagyjából 4 köbméternyi értékes, fellistázott emigráns dokumentum hazaszállításáról egyeztettünk.
A könyvek és időszaki kiadványok között számos olyan található, mely egyetlen hazai
közgyűjteményben sem volt meg, vagy csak szórványként található meg. A könyvtár vezetőjével
2012 novembere óta tartottuk a kapcsolatot, és az esetleges átadást igyekeztünk előkészíteni Nagy
Szebasztian egyetemi hallgató kiutazásával, aki a Körösi Csoma Sándor program keretében nyolc
hónapot töltött az intézményben és elvégezte a hazaszállítandó gyűjtemény listázását. A biztosabb
siker érdekében a PIM részéről három fő Buenos Airesbe utazott 2014 szeptemberében, hogy a
helyszínen egyeztessen és elősegítse az értékes dokumentumok mielőbbi hazakerülését.

A gyűjtemény hazaérkezése:
A többéves előkészítő munka sikerét több mint egy évig akadályozta az argentin adminisztrációs
folyamat, de a sok erőfeszítést (folyamatosan kapcsolatot tartottunk a Buenos Aires-i
nagykövetséggel, a Hungária Egyesülettel) diplomáciai segítséggel végül siker koronázta: 2016
januárjának végén a rendkívül értékes állomány megérkezett a PIM-be (a szállítást a Kuehne+Nagel
végezte), ahol előkészítő raktárunkban helyeztük el a száznál több dobozban található gyűjteményt.
Szeretnénk egy ünnepélyes bemutatást rendezni a sajtó részvételével, mert jelen állománnyal
bővülve múzeumunk az emigrációs kutatás egyik legfontosabb magyarországi helyévé vált.
Tekintettel az idehaza ritkaságnak számító folyóiratokra, könyvekre, még az idén szeretnék elkezdeni
az állományunkba való beépítésüket és a fölöspéldányok más intézményekbe való eljuttatását. Ehhez
nagy segítséget jelentenek az állományt pontosan feltáró, előzetesen elkészített listák. A feldolgozást
a PIM Huntéka rendszerében végezzük el. Mindezt megkönnyíti, hogy mivel itt már számos, az
emigrációra vonatkozó bibliográfiai adatunk van, adott esetben csak honosítanunk kell a bibliográfiai
rekordokat, illetve adatgazdagítást és pontosítást végzünk, ha ez szükséges.
A beérkezett állománnyal nemcsak a dél-amerikai magyar emigráció szellemi termésével lettünk
gazdagabbak, de a jövő számára is megmentettük a világ e tőlünk messze eső tájának magyar értékeit.

Néhány fotó az értékes dokumentumok beérkezéséről

