
 

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum pályázata 

 a Buenos Aires-i Hungária 

Könyvbarátok Köre, Kölcsönkönyv- és 

Levéltár gyűjteményének 

hazaszállítására 
 

Pályázati téma: 

 
Külföldön található, s a magyar 
művelődés- és 
tudománytörténet szempontjából 

jelentős hagyatékok és 
gyűjtemények megszerzésének, 
hazaszállításának és 

közgyűjteményben történő 
elhelyezésének, illetve ilyen típusú 
projektek előkészítésének az 
Ithaka-program keretében 
megvalósuló támogatására. 
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Pályázat a Buenos Aires-i Hungária Könyvbarátok Köre, 
Kölcsönkönyv- és Levéltár gyűjteményének hazaszállítására 

 

Az argentínai magyar emigráció történetéből 

A II. világháború végén emigrált magyarok jelentős része Argentínában telepedett le. Őket 

részint már korábbi évtizedekben kivándorolt magyarok is segítették a beilleszkedésben, majd 

a későbbiekben számukat az 1956-os forradalom és szabadságharc menekültjei gyarapították 

tovább. A XIX. század végétől számítva ma Argentínában mintegy 30.000 magyar 

leszármazottról beszélhetünk. 

Az argentínai magyar kolónia fénykorában, a múlt század ’50-es, ’60-as éveiben öt magyar 

könyvkiadó működött az országban, a tucatnyi újság közt még magyar nyelvű vicclap is 

létezett. Számos magyar szervezet, mozgalom alakult, vagy folytatta Magyarországon 

megkezdődött működését (Vitézi Rend, cserkészet stb.). 

Ezekben az évtizedekben az emigráns közösség kulturális életét bálok, találkozók, saját 

színtársulat (Délamerikai Magyar Színjátszó Társaság) is fémjelezte. 

Mára a magyar kolónia felett eljárt az idő: az első generáció kihalófélben van, a második és 

harmadik ugyan még aktív, de a most felnövő nemzedék már csak töri, vagy egyáltalán nem 

beszéli a magyar nyelvet. 

Ezért kiemelten fontos, hogy az emigráció kulturális öröksége megmentésére irányuló 

törekvések megvalósuljanak, és a tárgyi emlékek, források hazai közgyűjteményekbe 

kerüljenek, hogy bázisául szolgáljanak a jelenlegi és jövőbeli kutatásoknak. 

A könyvtár története 

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. Id. Benedek László a Hungária Vezetősége 

nevében 1976-ban Haynal Alajosné Kesserű Zsuzsánnát megbízta egy kölcsönkönyvtár 

megteremtésével. 

A jelenleg leltározott és listázott állományuk 6000 kötet, ebből (duplumok nélkül) 5300 

magyar nyelvű, a többi magyar tárgykörű könyv (spanyol, angol, német és francia nyelven). 

Tartalmi szempontból szépirodalmi- (regények, elbeszélések, líra, dráma) és tudományos 

művek, biográfiák kategóriákba illeszthetőek a művek. 

A gyűjtemény kiemelkedő mennyiségben tartalmaz emigrációs kiadványokat (könyv, 

folyóirat), illetve személyi hagyatékokat. Jelen pillanatban kb. 7 köbméternyi értékes, 



fellistázott emigráns dokumentumról van szó. Döntően külföldi kiadású könyv és időszaki 

kiadvány, köztük olyanok, amelyek egyetlen hazai közgyűjteményben sem, vagy csak 

szórványként találhatók meg (pl. Hatikva folyóirat). 

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum eddigi tevékenysége 

A könyvtár vezetőjével, Haynal Alajosné Kesserű Zsuzsánnával a Petőfi Irodalmi Múzeum 

2012 novembere óta folyamatos kapcsolatot tart. Azóta rendelkezünk szóbeli ígéretével, 

amely szerint a gyűjtemény szándékuk szerint hazaszállítandó részét a Petőfi Irodalmi 

Múzeum Könyvtárának adományoznák, hogy emigrációs forrásgyűjteményként kutathatóvá 

váljon Magyarországon. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emigrációban megjelent 

kiadványok döntő többségét rendelkezésünkre bocsátanák, szeretnék egy magyarországi 

közgyűjtemény biztonságában tudni. 

A gyűjtemény hazaszállításra való előkészítése a Petőfi Irodalmi Múzeum szakmai útmutatása 

alapján 2013-ban a Körösi Csoma Sándor program keretében megtörtént. A pályázat 

ösztöndíjasa, Nagy Szebasztian egyetemi hallgató, nyolc hónapot töltött az intézményben és 

elvégezte a hazaszállítandó gyűjtemény teljes listázását, amely pontos képet ad az állomány 

összetételéről. 

Mindezek alapján biztosan állítható, hogy a szállításra váró anyag értékes forrásként 

szolgálhat az emigráció-kutatás számára, olyan kiadványokkal gyarapítva a PIM állományát, 

amelyek eddig hazai közgyűjteményekben nem voltak fellelhetőek. 

Mivel a dokumentumok szállításra készen állnak, szeretnénk mielőbb hazajuttatni azokat. 

 

Budapest, 2014. március 11. 

 



Példák a gyűjtemény kiemelkedő darabjaiból 

Emigrációban megjelent magyar nyelvű művek 

 

Emigrációban megjelent idegen nyelvű művek 

Albert Wass !Devolvedme mis montanas! 1953 Buenos Aires spanyol 

Frigyes Karinthy Viaje en torno de mi craneo 1954 Buenos Aires spanyol 

Attila Jozsef Poemas escogidos 1963 Buenos Aires spanyol 

Ferenc Molnar Los chicos de la calle Paul 1944 Buenos Aires spanyol 

 

Emigrációban megjelent időszaki kiadványok 

Argentínai kiadványok  

 Moszkitó Buenos Aires 

 A nap fiai Buenos Aires 

 El pregonero húngaro Buenos Aires 

 Kelet népe Buenos Aires 

 Párduc Buenos Aires 

 Hatikva Buenos Aires 

 
 
Dél-Amerikán kívüli kiadványok  

 Dobó Katica Tudósítója Montreal 

 Magyar Szárnyak Toronto 

 Új Hídfő könyvtár San Francisco 

 Hídfő könyvtár London 

 Ahogy lehet Párizs 

 Út. A magyar nemzeti emigráció lapja Oberhausen-Sterkrade 

Ignácz Rózsa 
Anyanyelve magyar - elhangzott 1968 nov. 30.-án a Buenos Aires-i 
Református Egyház kultúrelőadása keretében Transsylvania 

1968(?) 
Buenos Aires 

Szalay Jeromos Mit üzen a vértanú prímás? K. N. É. N. Buenos Aires(?) 

Gárdonyi Géza Angyalokkal atyafiságban Magyar Könyvtár  Cleveland 

Herczeg Ferenc A fogyó hold Magyar Könyvtár  Cleveland 

Király Kelemen O.F.M. Naplóm Kárpát 1974 Cleveland 

Tormay Cécile Az ősi küldött I - III   Cleveland 

Pósfay Pongrácz Dr. Adalékok a Szentkorona történetéhez  1986 Córdoba 



Fotómelléklet 

 

  

 

 
 

 


