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BEVEZETÉS

A XX. század magyar történelmének egyik szomorú jellegzetességét jelentik a 

sorozatos elvándorlási hullámok. Ilyen hullám keletkezett a második világháború után is. 

1947 és 1949 között tömegesen érkeztek magyarok Argentínába. Velük és általuk pezsgő 

szellemi élet indult be ott, amelynek kihatását még ma is érezzük. Témaválasztásom, "Az 

argentínai magyar emigráció 1948-1968: intézmények, sajtó, irodalmi élet", azzal 

indokolható, hogy Argentína máig fehér folt mind a magyarországi, mind pedig a nyugati 

magyar emigráció-kutatásban.1

Munkámra ösztönzőleg hatott az a nagyfokú érdeklődés, amelyet Magyarországon 

e téma iránt tapasztaltam. Ez párosult azzal, hogy az argentínai magyar kolónia szellemi 

életének számbavételére sürgetett az idő, mivel tanulmányomban nemcsak száraz, írott 

anyagot akartam feldolgozni, hanem lehetőleg még a kortanúk elbeszéléseit és 

tanúvallomásait is fel kívántam használni.

Többnyire minden emigrációról megállapítható, hogy a második generáció után 

törvényszerűen felgyorsul egy természetes asszimilációs folyamat: a kezdeti beilleszkedés 

után óhatatlanul bekövetkezik a környező világba való felszívódás, amely általában a 

nyelv és gyakran az identitástudat elvesztését jelenti. Az asszimiláció tehát 

elkerülhetetlen. Ez alól a magyarság sem kivétel.2 Mindazonáltal feltűnt nekem, hogy a 

fentiek Argentínára vonatkozóan csak részben érvényesek, hiszen ott még ma is létezik 

egy - ha már nem is nagy számú - magyar közösség. Ott ugyanis némiképpen kitolódott 

ez az asszimilációs folyamat, jóllehet semmi "friss vér" nem érkezett a kolóniába az 

1956-os magyar forradalom óta, vagyis fennmaradása érdekében kizárólag a biológiai 

szaporulatra van utalva. Ez a jelenség éles ellentétben áll az olyan befogadó országokban 

létező magyar kolóniák fejlődéstörténetével, mint amelyek például Kanadában, az USÁ- 

ban vagy Ausztráliában telepedtek le. Argentínában jelenleg még létezik magyar oktatás,

1 Borbándi Gyula A magyar emigráció életrajza 1945-1985 című könyvében csupán néhány sorban említi
az argentínai magyar emigrációt. A könyv folytatásában, Emigráció és Magyarország. Nyugati 
magyarok a változások éveiben 1985-1995, is hézagosak az idevonatkozó adatai: 7 és fél oldalt szentel 
ennek az emigrációnak.

2 Dr. Kögl J. Szeverin O.S.B., Magyarok Brazíliában. Säo Paulo: Könyves Kálmán Szabadegyetem, 
1992.
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cserkészet, egyházi élet, klubélet, újság, könyvtár, kórus, műkedvelő színház, 

néptánccsoport, amelyek együttes hatása a magyar közösség szempontjából máig 

meghatározó jelentőséggel bír. E közösségi élet figyelemre méltó jellemzője, hogy 

javarészt mindezt ott születettek vezetik, magyarul, noha egyesek már harmadik 

generációsok, olyanok, akiknek a szülei is az emigrációban születtek.

Vajon mi adja a magyarázatát annak, hogy az argentínai magyar kolónia máig 

megőrizte az életképességét? Mi az oka annak, hogy itt részint erős maradt a magyar 

identitástudat és közösségi élet?

Az argentínai emigráció a Magyarországtól legtávolabb fekvő szórvány. 

Évtizedekig elszigeteltségben élt. Emellett Argentína egyik sajátossága, hogy ötven éven 

át politikai és gazdasági zűrzavar jellemezte, amelynek hatása a krónikus inflációval 

párosulva megélhetési bizonytalanságot eredményezett. Ezek a körülmények erőteljesen 

meghatározták az argentínai magyarság életét. Ugyanakkor volt valami, ami 

megalapozta, beoltotta a magyar származású fiatalokba az idealizmust, a magyar 

gyökerekhez való ragaszkodást és kulturális örökségük továbbadása "kötelességének" 

tudatát. Tanulmányom ennek a folyamatnak a hátterét, genezisét kívánja megvilágítani.

Kétévesen kerültem el Magyarországról, hatévesen érkeztem Argentínába és 

folyamatosan haszonélvezője lettem az ottani szellemi aktivitásnak, a nevelők 

munkájának, az intézmények által nyújtott értékeknek - egyszóval mindannak, amit a 

felnőttek megteremtettek. Személyes motívumaim is vannak tehát, amelyek a téma 

kutatására ösztönöztek.

Témaválasztásom szempontjából meghatározó a címben feltüntetett két évszám: 

1948 a tömegesen érkező magyar emigránsok miatt mérföldkő. 1968-ra tehető viszont az 

első nemzedékváltás. A kolónia fejlődéséről és átalakulásáról a 20 éves (egy 

emberöltőnyi) időszak érvényes és hiteles képet nyújt. E korszak feldolgozását segítette, 

sőt, mintegy predesztinálta is, hogy a magyarországi források kutatását korlátozó 30 éves 

tilalom erre az időszakra vonatkozóan teljes egészében feloldódott.

Disszertációm öt fejezetre oszlik:



Az 1948-as argentínai magyar emigráció
II. Sajtó
III. Könyvkiadás
IV. Az 1956-os Forradalom visszhangja Argentínában
V. Kerecsendi Kiss Márton

I.

A fenti tagolás alkalmas arra, hogy bemutassam az argentínai magyar emigráció 

1948-as hullámának intézményesülését. Az emigrációban gyökeret verő, a semmiből 

megélhetést és kulturális intézményrendszert teremtő új kolónia lüktető életét a sajtó, míg 

szellemi igényét a könyvkiadás tükrözi leginkább. Munkámban igyekeztem a lehető 

legteljesebb képet adni a megjelent publikációkról. (Ugyanez vonatkozik a könyvkiadás 

bibliográfiájára is.) 1956 történelmi jelentősége miatt, de a szellemi életre gyakorolt 

hatása miatt is külön fejezetet érdemelt. Végül önálló fejezetben foglalkozom Kerecsendi 

Kiss Márton pályafutásával, aki argentínai magyar közéleti és írói munkássága révén 

képviselője annak a szellemi tevékenységnek, amely az 1948 körül érkezett emigrációt 

fémjelezte. Élete példázza az emigráns író egzisztenciális gondjait, ugyanakkor közösségi 

felelősségvállalását és alkotóképességét is.

A téma fejezetekre való tagolása miatt szükségszerűen adódnak ismétlések. 

Kiemelem, hogy az irodalom, az irodalmi élet bemutatása áll dolgozatom 

középpontjában, ezért foglalkozom behatóbban a 48-as emigráció szellemi termékeivel. 

Ezzel magyarázható az is, hogy bizonyos kiadványok tartalmát bővebben vizsgálom, 

hiszen így mutathatok rá az egyes korok igényére, az olvasóközönség elvárásaira. A kép 

teljessé tétele érdekében, az irodalmi súlypont figyelembevételével összeállítottam egy 

bőséges bibliográfiát, amely az Argentínával kapcsolatos magyar vonatkozású irodalmat 

öleli fel. A bibliográfiát négy részre osztottam:

1. Argentínában kiadott magyarnyelvű könyvek és nyomtatványok 
(1948-1968)

2. Argentínában kiadott magyar vonatkozású művek spanyol (vagy 
más) nyelven (1948-1968)

3. Az 1948-1968 között Argentínában élt magyar emigránsok 
Argentínán kívül kiadott művei

4. Argentínai magyar kiadványok 1948 előtt vagy 1968 után.
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Különösen az összeállítás 1. és 2. részében ambicionáltam a teljességet, hiszen ez 

az időszak tanulmányom alapja. A 3. és 4. rész az eló'bbieknél kidolgozatlanabb, de 

véleményem szerint alkalmas lehet a továbbkutatásra.

Ami a könyvkiadókat illeti, elsődleges érdemük, hogy 1948 után az egész 

emigráció számára hozzáférhetővé tették a magyar klasszikusok válogatott műveit. Ezen 

túlmenően, számos emigráns, erdélyi és más Magyarországon tiltott író könyvét 

jelentették meg. A legjelentősebbek közülük: Wass Albert, Nyírő József és a Vaszary 

testvérek emigrációban született írásai, valamint Reményik Sándor, Mécs László, Krúdy 

Gyula, Herczeg Ferenc, Tamási Áron művei. A klasszikusok közül Madách, Arany, 

Petőfi, Katona József műveit adták ki az emigráció első négy évében.

Nem csekély számban publikáltak irodalmi, történelmi vagy politikai vonatkozású 

könyveket maguk a szerzők vagy baráti közösségek is, legtöbbször komoly anyagi 

áldozatok árán. Ilyenek voltak például a Mindszenty Tudományos és Kulturális 

Akadémia előadásain elhangzott tanulmányok, amelyeket általában füzet formában adtak 

közre, magyar vagy spanyol nyelven. Számos történelmi, politikai és kulturális témájú 

füzet jelent így meg 1951 és 1968 között. Spanyol nyelven elsősorban a kor 

Magyarországát, ennek történelmi és politikai hátterét, valamint a magyar kulturális 

kincseket bemutató írásokat publikáltak.

A szellemi termékek feldolgozása során főként azokra koncentráltam, amelyek írott 

formában, nyomtatott műként jelentek meg. Ezzel magyarázható, hogy míg a publikáló 

intézményeket külön kiemelem (Mindszenty Akadémia, Pázmány Péter Szabadegyetem), 

addig más szellemi központok csak futólag kapnak említést. Az egyházak és felekezetek 

élete külön tanulmányt igényel, és ez vonatkozik a színházra is, amely fontos szellemi 

tényezője volt a kolóniának. (Nemhiába történik említés egy Magyarországon 1982-ben 

megjelent könyv előszavában3 a Buenos Aires-i színtársulat "parádés előadás"-airól, 

hiszen a darabokat olyan szereposztásban adták elő, mint amilyet még Magyarországon 

sem lehetett egyben színpadon látni: Páger Antal, Szeleczky Zita, Eszenyi Olga, Szilassy

3 Szabó László. Magyar múlt Dél-Amerikában (1519-1900], "Néhány szó a könyv elé" (Tardy László). 
Budapest Európa, 1982. A kötet alapjául szolgáló kiadás: Buenos Aires: Transsylvania. 1978 [Lásd 
Könyvkiadás fejezet].
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László, Vaszary Piroska, Hajmássy Miklós, Komár Júlia, Cselle Lajos.) Külön 

tanulmányt igényelnek továbbá a rádióelőadások, a művészi alkotók és tudományos, ill. 

kutató munkát végzők (Szalay Lajos, dobosi Szabó László, Dohnányi Ernő, Ferdinándy 

Mihály, Zalán Magda, Sánta-Pintér Gyula, stb.), de legfőképpen az ifjúságnevelés és a 

nevelők által kifejtett lényeges, utódképző munka.

Kutatásmódszertan

Kutatásom első része Argentínára szorítkozott. Gyökereim és ott lévő családom 

révén hozzáfértem a Hungária Könyvbarátok Köre kölcsönkönyv- és levéltár (HKK) 

anyagához (könyvek, hagyatéki iratok, levelek, kéziratok, stb.) A HKK, amelyet 

kizárólag önkéntesek áldozatos munkája révén működik, bőséges anyagfeltáró 

lehetőséget ad, de fáradságos munka a feldolgozása. A könyvtár gyűjteményéből nagy 

hasznomra voltak kiváltképpen dr. Vácz Elemér kéziratai, valamint az Argentínában 

megjelent magyar újságok, a Mindszenty Akadémia kiadványai, és ezenkívül maga a 

teljes gyűjtemény, amely a könyvek kiadási adatainak azonosításában jelentett 

felbecsülhetetlen értékű forrást.

Az Egyesült Államokban az American Hungarian Heritage Center könyvtárának 

(New Brunswick, NJ) emigrációs gyűjteményében kutattam. A fentieken kívül 

megemlítendő még a madridi Biblioteca Nacionalban való kutatásom, amely kiterjedt az 

Argentínára vonatkozó népvándorlási adatokra, továbbá a magyar vonatkozású, 

Argentínában megjelent spanyol nyelvű publikációkra.

Az 1990-es rendszerváltás megnyitotta az utat a magyarországi kutatás előtt. Mind 

az Országos Széchényi Könyvtár, mind a levéltárak, köztük a Magyar Országos Levéltár 

hozzáférhetővé vált. A zárolt osztályok sem jelentettek akadályt többé a kutatók számára. 

Munkám folytatása érdekében ezért 1998 augusztusában Magyarországra költöztem. Itt- 

tartózkodásom alatt szakadatlan kapcsolatot tartottam fenn Buenos Aires-szal, elsősorban 

a HKK-val, az adatok pontosítása és kiegészítése végett, ugyanakkor megkezdtem a 

magyarországi anyaggyűjtést.
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Értekezésem szempontjából a legújszerűbb anyagot a Magyar Országos Levéltár 

(MÓL) Külügyminisztériumi irattárában találtam. 25 nagy levéltári dobozt, illetve raktári 

egységet (14 TŰK és 11 Admin, megjelöléssel), több ezer oldalnyi dokumentumot 

tanulmányoztam át, illetve dolgoztam fel tanulmányom készítése során. Az Országos 

Levéltárban folytatott kutatás adta meg a lehetőséget arra, hogy a "középpontból", vagyis 

az 1948-as emigrációból kiindulva a különböző időpontokra vagy eseményekre 

vonatkozó hivatalos külügyminisztériumi levelezés részleteit összevethessem az 

argentínai magyar emigráció által megőrzött dokumentumokkal. Tudtommal ez az első 

alkalom, hogy a nyugati magyar diaszpóra kutatása során emigrációs és magyar 

külügyminisztériumi adatokat vetnek egybe. (1990 előtt még a Magyarországon dolgozó 

kutatók is csak nehezen fértek hozzá a zárolt anyagokhoz.)

Kitérőként meg kell említenem a Magyar Országos Levéltárban végzett kutatásom 

kapcsán felmerült nyelvi problémákat, amelyekkel szembekerültem a magyar-magyar 

terminológia terén. Olyan állandó jelzőkkel, epitheton ornans-okkal találkoztam a 

külügyminisztériumi szövegekben, amelyek számomra első látásra nem voltak 

értelmezhetők. Rá kellett jönnöm, hogy a Magyarországon 1945 után bevett kifejezések 

sora nem egyezett az emigrációs szóhasználattal. A Magyar Népköztársasággal 

szimpatizáló emigrációs réteget Magyarországon így hívták: demokratikus, lojális, 

haladó, szabad magyarság, a demokratikus (vagy: a szocializmust építő) Magyarország 

hívei, a szocialista országokkal barátságot fenntartó emigránsok. Ugyanakkor általában 

azokat, akik 1944-ben Magyarországon voltak és a II. világháború után elmenekültek, 

így nevezték: elszököttek, háborús bűnösök, háborús gonosztevők, horthysták, magyar 

nácik és nyilasok, nyilas és uszító (vagy: reakciós) elemek, fasiszták és hazaárulók, 

szökött nyilasok, szélsőjobboldali, soviniszta, revizionista elemek. Később alakult ki egy 

globális gyűjtőnév, amelybe beleértették az 1947-48-ban Magyarországot elhagyókat is: 

ez volt a "fasiszta" jelző, míg az 1956-ban elmenekülteket "új disszidenseknek" hívták. 

Összegezve tehát: az antibolsevista beállítottságúakat a "fasiszta" gyűjtőnév alatt találjuk, 

akik "a nyugati imperialista körök kiszolgálói", és ezek mind "antidemokratikus elemek." 

Ennek ellenkezője az "antifasiszta" jelző, amely ebben a szóhasználatban általában a
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német- és Horthy-rendszer ellenes felfogást jellemzi. A magam részéről kerültem a főleg 

politikai vonatkozású globális szakszókincs használatát és mindig is igyekeztem pontosan 

megnevezni, melyik csoportra utalok.

A disszertációmban alkalmazott módszertan elemzése nem lenne teljes, ha nem 

említeném az élőszóban megkapott értékes tanúvallomásokat olyan kortanúktól, mint dr. 

Fercsey János, Czanyó Adorján, dr. Theész János, Vörösváry Istvánná, dr. Farkas 

Lászlóné, Cseh Tibor, dr. Kessem István és dr. Vajay Szabolcs.

Köszönetnyilvánítások

Kutatómunkám során mindenütt a legteljesebb mérvű segítőkészséggel találkoztam, 

sokan nyújtottak támogatást, amiért itt szeretném a hálámat kifejezni.

Magyarországon, Szegeden, Anderle Ádám, DSc. tanszékvezető egyetemi tanárt 

illeti köszönet, akitől a téma megírására kapott ösztönzés révén pontosabban 

kikristályosodott bennem a terv újszerűsége, valamint fontossága. Dr. Ilia Mihály 

egyetemi docens őszinte érdeklődése nemcsak az argentínai, de az egyetemes emigráció 

iránt, és az ezzel kapcsolatos bőséges tájékozottsága, az alapos kutatásra ösztökélt.

. Buzdítása, önzetlen irányítása nagy támaszom volt. Hálás vagyok továbbá Marosvári 

Attilának baráti támogatásáért és szakszerű tanácsaiért. Segítséget kaptam ezenfelül a 

szegedi Somogyi-könyvtár Vasváry-gyűjteményének kezelőjétől, Kórász Máriától, 

valamint Batóné dr. Kaczúr Ágnestől, a JATE Hispanisztika Tanszéke könyvtárosától.

Hálás vagyok Budapesten az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak: Bodó 

Ibolya és Lakatos Éva könyvtárosoknak, valamint Dr. Kovács Ilonának, a Hungarica 

dokumentáció vezetőjének. Köszönöm továbbá Dr. Nagy Csabának, a Petőfi Irodalmi 

Múzeum kurátorának készséges közreműködését. Nagy segítségemre voltak a Magyar 

Országos Levéltárban Dr. Lázár György dél-amerikai referens, és az irodában Dézsiné 

Erzsiké és Kovácsné Erdős Borbála. A Külügyminisztériumi irattár használatához 

hasznos tanácsot kaptam Dr. Dömény Jánostól. Végül segítségemre voltak az 

adatgyűjtésben Endre Zsigmond, -Thomasné Szabó Katalin, Locker Margit, és 

Branyiczky Andrásné Kerecsenden.
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Pótolhatatlan értékű segítséget kaptam Buenos Airesból a HKK-ból. Hálás vagyok 

elsősorban a könyvtárfelelősnek, nővéremnek, Haynalné Kesserű Zsuzsánnának, és 

Kádárné Bonta Anikónak. Úgyszintén köszönetét nyilvánítok Czanyó Adorjánnak, dr. 

Theész Jánosnak (posztumusz), bátyámnak, dr. Kesserű Istvánnak, Benedekné 

Micsinay Máriának, Gorondiné Meleg Juditnak, Lindqvistné Demkó-Belánszky 

Andreának, Fóthy Istvánnak és Fóthyné dr. Balogh-Kovács Judithnak. Brazíliából 

egyenes kapcsolatot találtam Kerecsendi Kiss Márton művéhez P. Tóth Veremund 

O.S.B. segítsége által, aki önzetlenül rendelkezésemre bocsátotta az íróval váltott 

levelezést és egyes cikkeit. Mexikóból dr. Theész János lánya, Trevinoné Theész Margit 

közvetlen adatokkal szolgált. Kanadából Vörösváry Istvánné adalékai jelentettek 

felbecsülhetetlen kiegészítő hozzájárulást.

Állandó lakóhelyemről, az Észak-А meri kai Egyesült Államokból, nagyfokú 

segítséget és hasznos adalékokat kaptam dr. Fercsey Jánostól (New York City), Cseh 

Tibortól (Midland Park, N.J.), dr. Farkas Lászlónétól (Ithaca, N.Y.), valamint 

Kerecsendi Kiss Mártonnétól és Thumer Klárától (Cleveland, OH).

A felsorolt személyek nélkül nem tudom elképzelni a disszertációmhoz szükséges 

anyag összegyűjtését. Külön köszönet illeti nővéremet, Haynalné Kesserű Zsuzsánnát, a 

szakavatott és aprólékos lektorálási munkájáért.

Végezetül szeretném posztumusz köszönetemet hangsúlyozni dr. Vácz Elemérnek, 

akinek kiemelkedő fontosságú kéziratai tanulmányomnak alapkeretet nyújtottak. A 

kéziratok várnak könyvben való méltó megjelentetésükre.

N.K.J.

Budapest, 1999. július.
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I. AZ 1948-AS ARGENTÍNAI MAGYAR EMIGRÁCIÓ

1947 végétől érkeztek Argentínába azok az emigránsok, akik a II. világháborút 

követő években, a bolsevizmus elől menekültek el Magyarországról: katonák, 

közigazgatási és minisztériumi tisztviselők, egyetemi tanárok, orvosok, művészek, 

csendőrök, tudósok, diplomaták, írók, jogászok. Elsősorban középosztálybeliek, de 

voltak köztük arisztokraták és kisiparosok is. Legtöbbjük 1944 végén vagy 1945 elején, 

a szovjet behatolás elől emigráltak, de csatlakozott hozzájuk egy 1947 és 1949 között 

kijött csoport is, akik még Magyarországon résztvettek az első demokratikus 

próbálkozásokban.1 A két hullám eredetileg nem alkotott teljesen homogén csoportot, 

lévén köztük politikai téren ma már árnyalatbelinek nevezhető különbségek. Azonban 

közös nevező volt náluk erős antibolsevista beállítottságuk.2

Miért választották Argentínát? Egyrészt, tisztában voltak azzal, hogy egyhamar 

nem mehetnek haza. Másrészt, mert a közép-európai országok rendezetlen körülményei 

között nem számíthattak emberhez méltó megélhetésre. Legtöbbjük már évek óta 

tengődött ausztriai és bajorországi menekült táborokban ("lágerekben") a legsivárabb 

körülmények között. Lélektanilag érthető félelem is volt bennük, hogy a szovjet 

bármikor újra megindulhat Európában. Reménykedve fordultak tehát távolabbi - főleg 

tengerentúli - országok felé. Ám a lehetőségek korlátozottak voltak. A legáhítottabb 

országok (például az Egyesült Államok) kvótája kicsi volt és sok megkötéshez szabott, 

különösen az ún. "ex-enemy"-k esetében. Franciaország, Anglia, Svédország, Belgium 

csak mezőgazdasági és gyári munkásokat, vagy bányászokat fogadott be. A tengerentúli 

országok között Kanada, Dél-Afrika és Ausztrália is szakmunkásokat keresett, és csak

1 Ezt az 1947 végétől 1949-ig érkezett emigráns hullámot nevezem ezentúl "1948-as emigráció"-nak.
2 Borbánéi Gyula A magyar emigráció életrajza 1945-1985 című könyvében is külön fejezetekben 

tárgyalja a két emigrációs hullámot.
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távoli, lakatlan vidékek betelepítésére adott engedélyt. Ausztrália emellett erőszakos 

asszimilációs politikát folytatott, elsősorban a nyelvhasználat terén.3

Ezekkel szemben a dél-amerikai országok, Argentínával, Brazíliával és 

Venezuelával az élen, jóformán megkötések nélkül fogadták be a "dípí"-ket (D.P. - 

displaced persons). Közöttük Argentína feltételei és körülményei voltak sok tekintetben 

a legkedvezőbbek. Nemcsak klimatikus szempontból volt előnyös, hanem a jólét és a 

fejlődés fokát illetően teljesen egyenrangú volt pl. Kanadával vagy Ausztráliával.

Argentína - tervszerű népesítési szándékkal - nagyméretű európai bevándorlást 

célzott meg, elsősorban Spanyol- és Olaszországból.4 Az új kolonizáció célja 

Argentína gazdasági fejlesztése volt olyan immigráns csoport által, amely mind lelkileg, 

mind társadalmilag összeolvadhatott az argentin néppel. A Perón kormány 1946-ban 

közzétett első ötéves terve (Primer Plan Quinquenal) értelmében évi 50.000 ilyen 

immigráns bevándorlását engedélyezte, elsősorban földműveseket, halászokat, 

technikusokat és szakmunkásokat. Ám a közép-európai hatalmas menekülttáborok lakói 

értékes munkaerő-lehetőséget jelentettek az országnak. 1947 januárjában a kormány 

felvette a kapcsolatot a londoni Kormányközti Menekültügyi Bizottsággal (Comité 

Intergubernamental para los Refugiados). Ugyanakkor olaszországi képviselőitől 

jelentést kért a németországi és ausztriai menekülttáborokban élő D.P.-k helyzetéről. 

Bár hivatalosan továbbra is főként olasz kontingensekről tárgyaltak, 1947-től munkások 

mellett értelmiségiekre is vonatkoztatták a bevándorlást.5 így kerülhettek be 

Argentínába a menekülttáborok lakói is.

Abban, hogy nagyszámú magyar bevándorlót is befogadtak, nagy érdeme volt 

Mons. dr. Luttor Ferencnek, a Szentszéknél akkreditált volt magyar egyházi 

diplomatának.6 Az ő közbenjárásának köszönhetően, 1947-től kezdve több ezer magyar

3 Borbándi Gyula. A magyar emigráció életrajza 1945-1985 [Ezentúl Borbándi] I., 110-124.1
4 Ács Tivadar, a Magyarok Világszövetsége ü.v. alelnökének Dr. Mihályffi Ernő (külügy)miniszterhez

írott 1947. jún. 8-i levelében 5 millió európai személy bevándoroltatásáról ír. Ez a szám minden 
bizonnyal téves. [MÓL XEX-J- l-k-Arg-29/e-2607-1947,14.d.].

5 Andera, Victor. Lapoblacióny la inmigración en Hispanoamérica, 106-112.1. Madrid. 1955.
6 Mons. dr. Luttor Ferenc, Apostoli protonotárius. Székesfehérvár 1886 - Bs.As. 1953. ápr. 28. Kát.

pap. Tan. 1910 Cs.és Kir.Udvari Papnevelő Intézet, Bécs, teológia dr. Félsz. 1908. Lh. 1928- 
Olaszo., 1947: Argentína. Karr. 1928: a vatikáni m. köv. kánonjogi tanácsosa, 1944- nagykövet. A 
Pápai Magyar Egyházi Intézet alapítója és üzenhat évig vezetője. - 1944-ben a Szentszék kérésére
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menekült indult Argentínába.7 A bevándorlás 1948-ban érte el tetőfokát. Mons. Luttor, 

aki 1947-ben vándorolt ki Argentínába, összesen 15-20 ezer űj magyar bevándorlóval 

számolt.8 Ez a hullám azonban 1949-ben erősen csökkent: Perón elnökségének első 

gazdasági krízise és az azt követő munkanélküliség következtében leállították a beutazási 

engedélyek megadását, sőt, a már megadott kérelmeket sem teljesítették.9 Ezután már 

csak igen gyéren érkeztek magyarok, míg 1951-ben aztán teljesen megszűnt a 

bevándorlás. A statisztikák általában 12.000-14.000-ben állapítják meg az 1947-51-es 

időszak magyar bevándorlóit Argentínába.10 Mint minden más befogadó ország 

esetében is, az okmányok alapján csak hozzávetőleges adataink lehetnek az argentínai 

magyar bevándorlásról, hiszen sokan román, csehszlovák, jugoszláv kvótán kerültek be 

az egyes országokba (sokuknak ráadásul semmiféle hivatalos iratuk sem volt).

A Magyarok Világszövetsége adatai szerint a kivándorlás érdekében "az argentin 

kormány az olaszországi Genovában ezer személy befogadására kivándorlási szállodát 

létesített. [...] Az argentínai kormány rendeletet adott ki, hogy a csoportos bevándorlási 

akcióval érkező munkások mentesek a konzulátusi illetékek fizetése alól, valamint 

ingyenesen kapják meg az összes hatósági igazolásokat is. A kivándorlók, 

természetesen, az állam hajóin ingyenesen szállíttatnak."11 Ezzel szemben nagyszámú

megmaradt a posztján, bár a Szálasi-kormánynak megtagadta az esküt és ezért megtorlásként nem 
folyósították a fizetését. ["Magyarok Argentínában", A Délamerikai Magyar Hírlap képes magyar 
naptára. 1949, 82.1.]

7 Ács Tivadar fenti levelében 6000-7000-re teszi ezeknek számát az 1947-es évben, de ez minden
bizonnyal téves. — 1947. júl. 9-i leveléből: Az első két szállítmány Genovából május 29-én 
("Argentína") és jún. 15-én ("Philippa") "többezer kivándorlót vitt Argentínába, és ezek között 
nagyon sok magyar nemzetiségűt is". [XDC-J-l-k-Arg. 29/e-2993-1947,14.d.]

8 Mons. Luttor nemcsak az egyházi menekültügyi hatóságokkal alakította ki a a jó kapcsolatot, hanem
az argentin Dirección de Migraciones igazgatóival (Sr. Peralta és Sr. Diana) is. Ennek köszönhetően, 
őt nevezték ki a Buenos Aires-i Magyar Menekültügyi Bizottság elnökének. [Mons. dr. Luttor 
Ferenc: "Magyarok Argentínában", A Délamerikai Magyar Hírlap képes magyar naptára. 1949, 83.1.]

9 Dr. Vácz Elemér: A "Centro Húngaro" története". [Kézirat, HKK], 9.1.
10 Csikós Zsuzsa statisztikája szerint 14.000 ["Magyar szervezetek és újságok Argentínában (1945- 

1956), in: Tiszatáj, 1988/7, 78.1.] Centro Húngaro 1954-es felmérése szerint 12.000. Ezenkívül: Az 
International Refugee Organization (ПЮ) hivatalos adatai szerint, 1948-ban Németország és Ausztria 
amerikai övezeteiből Argentínába 4800 magyar vándorolt ki (ugyanakkor Ausztráliába 1700, 
Brazíliába 2100, a Dél-Afrikai Unióba 210, az Egyesült Államokba 130, Kanadába 380). (Dr. 
Kesserűlstván "Az argentínai magyar emigráció 1945 után", А XXIII. Magyar Találkozó Krónikája. 
1984, 201.1.]

11 Ács Tivadar, 1947. júl. 9-i levele Dr. Mihálfy Ernő (sic.) külügyminiszternek. [XDC-J-l-k-Arg.-29/e- 
2993-1947, 14.d.)
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emigráns csoportok érkeztek az IRO [International Refugee Organization] által 

finanszírozott hajókon.

A háromhetes hajóút végén, a bevándorlók a Buenos Aires-i kikötő mellett fekvő 

ún. Hotel de los Inmigrantes-ben kaptak 1-3 hétre fedelet a fejük fölé és némi ellátást. 

Az akkori igen jó gazdasági viszonyok között szinte mindenki azonnal talált munkát és 

bérlakást is. Ebben páratlan segítségükre volt a már ott élő ün. "régi" magyarok széles 

rétege, akik tolmácsolással, tanáccsal, összeköttetéssel, sok esetben pénzkölcsönnel, 

bútorral, vagy egyéb háztartási felszereléssel önzetlenül ellátták az újonnan érkezetteket. 

Segítségük számos esetben lakásgaranciára is kiteijedt. így tett szert az új bevándorlók 

nagy többsége a főváros és kiteijedt külvárosai (a "Nagy Buenos Aires") északi és déli 

zónáiban levő lakásokra, amelyeket gyakran 2-3 család közösen vett ki.12

Kerecsendi Kiss Márton humorral vetíti vissza az első idők légkörét, ahogy 

Jázmin úr, a vendéglős, "dípí" sógorát váija:13

[...] Nagyon kívánatos volna, hogy végigjárjuk az asztalokat. 
"Régi" és "új" magyarok üldögélnek azok mellett, tábornokok és 
vasöntők, egyetemi professzorok, gyárosok, kőművesek és 
telekügynökök, újságírók és egyéb csavargók. De ha sokat időzünk az 
asztalok körül, nehezen kerülhet sor a sógor nem mindennapi históriájára. 
Bár sok effelé igaz történet kering itt, ahol magyarokon kívül üldögél egy- 
egy más náció-beli figura is, mint például a Fenség, aki jelenleg 
tükörcsiszoló, s mellesleg trónkövetelője egy európai trónnak - igaz, 
ledöntött trónusnak -, hogy melyiknek, arról ne beszéljünk, nehogy 
politikába keveredjünk éppen most, amikor a sógor különös történetét 
hallhatjuk és jó habos sört is ihatunk. A kis kecskeszakállat viselő Fenség 
ugyan pohárka vermutot iszik és héjából kifejtett amerikai mogyorót 
ropogtat hozzá, álmatag méltósággal. (Meg kell említenünk, hogy a Fenség 
dupla porciót fogyaszt a mogyoróból vermutja mellé, ennyi kivételezettség 
azonban igazán megilleti őt.)

Jázmin úr már röpköd ide-oda, s egy-egy jobb vendég asztalánál 
megsúgja a nagy hírt: Jön a sógor! Ő küldött neki hajójegyet és már el is 
indultak Nápolyból a családdal.

A hír nem nagyon hatott. Ki törődik ma itt a sógorral? Janák 
professzor úr esete Telkesdy festőművésszel sokkal érdekesebb.

A konzervatív öreg tanár és a fiatal Picasso süvölvény közösben 
béreltek lakást. Szépen megosztoztak, csak az ebédlő, a fürdőszoba és a 
konyha volt közös. Az utóbbin vesztek össze az asszonyok, tehát az a hír, 
hogy a koreszmék ütköztek meg a lakásban, teljesen alaptalan. A 
demarkációs vonalat tegnap húzta meg a professzorné az ebédlő 
padlózatán, szabókrétával. (Ugyanis varr a tanár úr felesége.) A határ

12 A "Nagy Buenos Aires" terjedelme 2410 km2. Lakossága 1948-ban 5.000.000 (1998-ban 13.000.000)
13 "Sógor, hizlalj kacsát!" Emlékkönyv, 75-80.1.
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kimérésénél a professzor úr is segédkezett, mivel matematika-szakos és az 
ábrázoló geometriában is van jártassága. Erre Telkesdy művész úr sem volt 
rest. Feleségével kitolták a szekrényt az ebédlőibe, reá a meghúzott vonalra. 
A kréta-határ többi szakaszát a család cipőivel és az emigrációban 
összegyűjtött rossz papucsokkal sáncolták el. A professzor úr szerint a 
helyzet tarthatatlan, mert a szekrény sarka elvág bizonyos életfontosságú 
útvonalakat a konyha és egyéb jelentős gócpontok felé.

Munka akadt bőven, ám természetesen nem szellemi téren. így lettek a diplomás 

bevándorlók kamionsofőrök, gyári vagy javítóműhelyi munkások, szálloda-portások, 

mosoda-alkalmazottak, stb. Nyelv-, környezet- és szakismeret nélkül nem egyszer 

bravúros vállalkozásokba kezdtek. A volt miniszter vigéckedett, az újságíró fajátékokat 

festett, a színész lámpaernyőt ragasztott, az egyetemi tanár kitanulta az 

asztalosmesterséget. Három évvel megérkezésük után, 1951-ben, működésükről "A 

magyar kézműipar bemutatkozása Buenos Airesben" címmel, a Magyarok Útja így 

számol be:14

A hazájából kiűzött és Európán átvergődött magyarság számtalan 
jelét mutatta meg Argentínában tehetségének, szorgalmának, 
életrevalóságának. Megteremtette színházát, sajtóját, szervezeteit, 
felejthetetlen kulturális előadásokat rendezett, kiadta a menekült írók 
könyveit, kapcsolatokat teremtett a baráti argentin nép felé. Életének, 
tevékenységének, munkájának értékeinek legfőbb bizonyítékait azonban 
csak most mutatta meg, amikor egy kézműipari kiállítás keretében 
bizonylatot állított ki Argentína munkás társadalmába való 
beilleszkedéséről. [...]

A kiállításon a következők vettek részt: Flor Ida, Demes Béláné, 
művirágok. Mm. Téglássyné, Ruhaszalon. Juhász-cég, hímzett blúzok. 
Hajmássy Miklósné, gyermekruhák. Kuklenyák Erzsébet, magyar blúzok. 
Margit S.R.L. (Báró Vay Lászlóék) finom konfekció. Margarita fotó. 
Ádám Tibor, film. Délamerikai Magyarság, könyvek. Magyarok Útja, 
könyvek. Ádám István, műköszörűs. Mesterházy István, parkettázó. 
Bánffy-Stollberg, háziszőttes. Horizons (Bethlen Edith) lakberendezés. 
Bárczy Erzsébet, lámpaernyő. Kiss Sándor, fémdíszmű. Petrikovics 
József, faberakás. Emma Nielsen de Gáspár, Fa- és üvegfestés. Széchényi 
Ella, képek és lámpaemyők. Hajmássy Miklós, szőnyegszövés. Kállayné 
Pál Júlia, ruhavarrás. Fáy Ilona, kesztyű. Teleki Emma, kötött holmi. 
Rédey, fénykép. Mosonyi Kálmán, albumok, díszdobozok. Bethlen és 
Darázs, nikkelező műhely. Gerő, kerámia. Fáy István, üvegfestés. Dágó 
Ibolya és Örményi Angéla, bőrdíszmű. Tóth és fia, cipők. Gaál Zoltán, 
bőrdíszmű. Szalay Ambrus, férfiruhák. Тагу Ágoston és Gerencsér Jenő, 
cipők. Zelkó József, gyerekjátékok. Capellia, gyerekjátékok. Komfos, 
villany-műszerek, Szeőke Barna, háziszőttes. Fóthy Gyula, elektromos

14 1951.9.15.
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készülékek. Durec, Mihályfy, gyerekjátékok. Hellebronth Antal, fénykép. 
Madslem Metalúrgica S.R.L., gépgyár.

Ez a felsorolás tényszerűen példázza és Argentínára vonatkoztatja Borbándi Gyula 

megállapítását: "A menekültsors nemcsak társadalmi deklasszálódással járt, hanem a 

fizikai, a testi munkára való átállással, hiszen a befogadó országokban a magyar 

menekültek szellemi elfoglaltságra nem számíthattak. [...] A tapasztalat azt bizonyította, 

hogy ezek a hajdani magyar "urak" új kenyérkereseti pályáikon megállták a helyüket, és 

szorgalmuk, igyekezetük, tehetségük révén befogadó országaik gazdasági 

konjunktúrájának fejlődésével és megerősödésével egyenes arányban végül is 

megtalálták a képességüknek és szakértelmüknek megfelelő foglalkozást. Emberileg 

példamutató volt a viselkedésük. «15

KÖZÖSSÉGI ÉLET

Egyházi vonalon, az új bevándorlók gyülekező helyének természetszerűleg 

elsősorban a magyar templomok voltak hivatottak szolgálni. "Régi" és "új" magyar 

katolikusok vasárnaponként a "Rókus kápolnában" (Capilla San Roque, a központi 

fekvésű Alsina és Defensa utcák sarkán) találkoztak, a Buenos Aires-i Katolikus 

Magyar Missziós Lelkészség (P. Virág Venánc és P. Szatmáry Román ferences atyák) 

heti miséjén. Istentisztelet után itt tájékoztatták egymást, itt adtak egymásnak lakás- és 

munkacímeket, garanciákat - amire éppen szükség volt. Ezek a vasárnapi találkozások 

idővel annyira népszerűek lettek, hogy a kápolna kicsinek bizonyult, ezért a ferences 

bazilikában kellett megtartani az istentiszteletet.

A protestánsoknál nem alakult ki közös gyülekezeti élet a régi és új emigráció 

református, illetve evangélikus hívei között. Az új bevándorlók 1949-ben saját

15 [Borbándi Gyula, A magyar emigráció életrajza 1945-1985, I., 25.1.] Ezzel szemben a Magyar 
Népköztársaság követsége erről a folyamatról a későbbiekben így jelentett: "A második 
világháború után kijött emigráció. Többségükben nagypolgárok, volt földbirtokosok, katonatisztek, 
nagykereskedők, jobboldali értelmiségiek. Ezek általában bizonyos anyagi eszközökkel érkeztek 
Argentínába. Meglehetősen rövid idő alatt jól jövedelmező munkahelyekre tettek szert és a helyi 
viszonyok miatt vezető beosztásba kerültek. Néhánynak sikerült magát önállósítani és különböző 
kereskedelmi, vagy ipari vállalkozásba kezdtek. A nemzetközi helyzet adta lehetőségeket felhasználva 
az e kategóriába tartozók kezükbe kerítették az itt meglévő magyar egyesületek egyrészének vezetését 
és azokat fokozatosan jobboldali, az új Magyarország elleni állásfoglalásra hangolták." [1961.4.14. 
MOLXIX-J-l-j Arg. 20/b,10.d. "Összefoglaló jelentés a 15/1960 sz. KÜM Kollégiumi határozattal 
kapcsolatban"]



7

gyülekezetét hoztak létre, a Buenos Airesi Magyar Református és Evangélikus 

Egyházközösséget, közös protestáns alapon, Nt. Demes Péter református lelkipásztorral 

az élén. Gyülekezeti helynek ideiglenesen az Anglikán Egyház Szent Pál gyülekezetének 

templomát bérelték (Charcas 4670, a főváros Plaza Italia környékén) Egy éven belül 

250-300 tagja volt a gyülekezetnek (1954-ben már 400 fölött).16

Egyesületi vonalon is összetett volt a létező helyzet. A csoportosulások 

földrajzilag és sok esetben világnézetileg vagy politikailag is távol estek egymástól. Az 

addigi emigrációs hullámoknak megfelelően, 1948-ban az egyesületek is különböző 

irányokat követtek, a kimondottan keresztényektől kezdve a kommunistákig. Az első 

csoportba tartozott, a gyülekezeteken kívül, a Buenos Airesi Magyar Egyesület (BAME) 

a kiterjedt város északi zónájában. Semleges, apolitikus egyesület volt a Segélyegylet a 

belvárosban, az Olivosi Magyar Kultúr Egyesület az északi zónában, és a déli zónában 

működő klubok, 50-60 kilométerre az északitól és 15-20 km-re egymástól: Avellanedai 

Magyar Egyesület, Dock Sudi Magyar Egyesület, Valentin Alsinai Magyar Dalkör és 

Wildei Magyar Egyesület. Ezeket az intézményeket mind az I. világháború után és 

Trianon miatt Magyarországról és az utódállamokból kivándorolt családok alapították. 

Egyesületeiket hétvégenként, nagy szorgalommal, kaláka formában, a semmiből hozták 

létre.

A fentieken kívül igen tevékeny egyesületi élet folyt a szélsőbaloldali illetve 

kommunista Törekvés Sportklubban, valamint az Argentínai Magyarajkú Zsidó 

Egyesületben (AMZSE). Mindkettő székhelye az északi zónában volt.17

16 Nt. Demes Péter Argentínába való érkezése után, 1948-ban megpróbált bekapcsolódni a még 
fennálló, bár létszámában erősen megcsökkent református gyülekezet munkájába. Sajnos rövid időn 
belül evidenssé vált, hogy a két lelkész: a 78 éves Nt. Demes Péter és Nt. Háry Dániel nem tudott 
együttműködni. Evangélikus vonalon pedig politikai ellentétek merültek fel a szélsőbaloldalinak 
tartott Nt. Lichtenstein Emánuel és az új emigránsok között, akik nem fogadták őt el lelkészüknek. 
[Dr. Vácz Elemér "A Buenos Airesi Magyar Református és Evangélikus Egyházközösség 1949- 
1954", 190-196.1. -. Kézirat. Buenos Aires. d/n.-HKK] Lichtenstein Emánuel Evangélikus Magyar 
Gyülekezetének, amely 1942-tól működött, kizárólag kitért, ill. kikeresztelkedett zsidó tagjai voltak. 
(Kurucz László. Az argentínai magyar kolónia története /. 1942-2.1.)

17 Az 1948 előtt alakult egyesületek leírását lásd: Kurucz László Az argentínai magyar kolónia története. 
I. kötet (1945-ig). [Kézirat. 1991], valamint Csikós Zsuzsa "Magyar szervezetek Argentínában 1945 
után" c. cikkében. [Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta Historica. 
Különszám. III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Szeged, 1991. aug. 12-16) tiszteletére. 
Szeged: Hungária. 1991.)
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A keresztény, apolitikus csoportok semmilyen kapcsolatot nem tartottak fenn sem

Ugyanakkor készségesen befogadták 

Ezt jelezte Ács Tivadar, a Magyarok 

Világszövetségének ügyvezető alelnöke, már 1947-ben a Külügyminiszternek írt 

levelében: "Az eddig beérkező jelentések azt mutatják, hogy a kolóniák túlnyomó 

többsége nincs elutasító állásponton az új bevándorlókkal szemben, a kirívó esetektől 

eltekintve."19

a Törekvéssel, sem az AMZSE-val.18 

helyiségeikbe az új bevándorlókat.

Az új bevándorlók többsége azonban nem vett részt a meglevő egyesületek 

életében.20 Bár a két emigrációt összekötötte a közös távoli haza, hátterük és

18 Már a 30-as évek végén éles ellentétek mutatkoztak az egyesületek és a Törekvés között (Lásd Kurucz, 
1938-2). 1946. márc. 6-án, az Argentínát is képviselő washingtoni rendkívüli követ, Szegedy 
Maszák Aladár, a következőt jelenti a Külügyminisztériumnak: "Argentínában a magyar jobboldali és 
baloldali elemek igen éles ellentétben állanak egymással és még a magyarországi segélyezés ügyében 
sem hajlandók együttműködni. [...] A magyarság közötti viszálykodás annyira elfajult, hogy a két 
főcsoport segélyezés terén több alcsoportra oszlott, így jelenleg négy koloniális szerv működik a 
segélyezés terén: Magyar Segélybizottság, Argentínai Magyar Zsidók Egyesülete, Magyar Népet 
Segítő Demokratikus Szövetség és a Magyar Szabad Mozgalom" (MÓL - XIX-J-1-k. 20/a, 12.d.). — 
A Törekvés létszáma abban az időben erősen megcsappant, mert tagjai közül 15-20 család 1947-48- 
ban visszatelepedett Magyarországra (Dömény János volt KÜM referens közlése, 1998. szepL)

19 1947.június 8. MOL-X1X-J-1 -k-Arg-29/e-2607-1947. 14.d.
20 Inkább az volt jellemző, hogy az egyesületek bizonyos intézményeknek csoportosan rendelkezésre 

bocsátották a helyiségeket. így például az Olivosi Magyar Kultúregyesületben működött 1949-től a 
Girsik-házaspár által vezetett magyar iskola, 1953-tól a BAME-ban a Regnum Marianum 
cserkészcsapat, stb. Még az 1953-ban a Centro Húngaro-ból csoportosan kilépett tagok is "Kulturális 
szakosztályt" alapítottak a BAME-ban, hogy üymódon egy tömbben maradjanak. (Lásd Centro 
Húngaro fejezetet). Kivételt képezett az 50-es évek elején a Centro Húngaróból kiutasított 
szélsőjobboldaliak tervszerű belépése az Olivosi Magyar Kultúregyesületbe (Siráky Pál elnöklete 
alatt), azzal a szándékkal, hogy a vezetői pozíciókra szert tegyenek. Tervük nem valósult meg. 
(Fercsey János szóbeü közlése, 1998. ápr. 5) — Ugyanezt a módszert alkalmazta szisztematikusan a 
Magyar Népköztársaság követsége az 50-es évek második felétől az összes ún. "régi magyar" 
egyesületben, azzal a nem burkolt szándékkal, hogy az 1948-as "fasiszta" emigrációt bomlasszák: 
"Filmbemutatók 1955. május és június havában. A magyar emigrációban való fokozottabb 
munkánkra eddig nagy szükség van, amely elsősorban éppen a filmbemutatókon keresztül juthat 
kifejezésre, mert a fasiszta emigráció intenzív munkába kezdett, látva a nemzetközi téren elért 
eredményeket, és látva népi demokráciánk fokozódó erősségét és ennek egyik megnyilvánulási 
formáját, az argentin magyar emigrációba való befolyásunk növekedését. Ehhez járult még hozzá 
döntő módon az amnesztia rendelet is, amely komoly visszhangot váltott ki emigrációs körökben. A 
wüdei egyesület sikeres filmbemutatóit látva mozgolódás támadt az avellanedai és valentinalsinai 
magyar egyesületekben is, amely mozgolódást barátainkon keresztül igyekszünk a magunk javára, a 
velünk való kapcsolat kiszélesítése felé fordítani. Filmbemutatóink nagyban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a semlegességet hirdető wildei magyar egyesület egyre erélyesebben utasítja vissza a fasiszta 
magyar emigráció szervezeteinek és annak egyik lapjának, a Délamerikai Magyarságnak' az egyesület 
életébe való egyre elkeseredettebb beavatkozási törekvéseit." [1955.6.8. MÓL XIX-J-1-j Arg. 20/d. 
ll.d.]. Továbbá: "Argentínai magyar emigráció. [...] Néhány hónapja fordulat állott be a 
Segélyegylet életében. Ottlévő barátainknak sikerült a vezetőségben lévő két jobboldali beállitottságú 
tagot megosztó politikával egymás ellen úszítani, minek következtében mindkettő lemondott a 
vezetőségben viselt tisztségéről. (Ezek helyei nincsenek betöltve a Segélyegyletben). Ezzel sikerült
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körülményeik merőben különböztek. Egyrészt maga az emigrálás oka. Míg a régiek 

zöme kivándorlási szándékkal, főleg szociális okok miatt indult el az óhazából, 

Argentínában gyökeret eresztett, az új csoport a bolsevizmus elől elmenekültekből állt, 

akik többnyire átmeneti lakóhelynek gondolták Argentínát. A másik, talán súlyosabb ok 

a meglehetősen széles társadalmi rétegeződés volt. A régi bevándorlók óriási többsége 

kétkezi munkás vagy földnélküli parasztokból tevődött össze; az 1948 körül érkezettek 

szinte kivétel nélkül magasabb iskolai végzettségű, értelmiségi körökből származott. 

Emlékeik, érdeklődésük, gondjaik, társalgási témáik igencsak távol álltak egymástól. 

Ez nem egyszer súrlódást okozott, amit még nyelvi akadályok is súlyosbítottak.21

így alakult, hogy a "48-asok" egyre többen, egyre gyakrabban kezdtek 

összejönni, a főváros Belgrano negyedében levő "Schubert Haus" német vendéglőben: 

művészek, írók, orvosok, tudósok, jogászok, tanárok, hogy elemi megélhetési gondjaik 

megbeszélésén túl, szellemi és nevelési igényeiknek is keressenek megoldást. Iskola, 

magyar oktatás, szakképzés, nyelvtanfolyamok mind megoldásra váró feladatok voltak. 

Mindezek a követelmények és adottságok indították el a szervezkedést, amelynek első 

jelentős eredménye a Centro Húngaro alapítása volt.22

gyengíteni a Segélyegylet vezetőségében a jobboldal szerepét." [1959.12.11. MÓL XIX-j-1-j Arg. 
20/b, 19.d.]

21 A 40-es évek elején a magyar klubok, hogy tagjaik számát növeljék, kezdtek nem-magyarokat is 
felvenni soraikba. (Kurucz, 1942-4.1.). Alátámasztja ezt a helyzetet Szász Béla 1946-ban írt 
elemzése: "Az argentínai magyarok nagy részét összeköti még az óhazával a 'megszépítő messzeség' 
nosztalgiája, a legtöbben mégis mindinkább felejtik nyelvünket, spanyollal keverik a magyar szót, 
alkalmazkodnak - nemcsak külsőleg, de gondolkodásban is - a helyi szokásokhoz, életformához. A 
második nemzedék már alig-alig, s csak idegenes kiejtéssel töri a magyart s általában arra se gondol 
örömmel, hogy szülei nem argentínaiak. így a bevándorlók gyermekei nem is szolgáltatnak már 
utánpótlást a kolónia társadalmi és politikai életében s könnyedén, magától értetődően válnak 
argentínaiakká. Ha tehát újabb emigráció nem érkezik, a magyar kolónia az asszimilálódás 
természetes útján lesz Argentína népessége alkotóelemévé s talán csak az új demokratikus 
Magyarország vonzóereje menthet még meg sokezer Argentínában élő magyart is nemzeti életünknek 
s teheti őket a magyar újjáépítés hasznos, derék munkásaivá" [Argentínai Szabad Magyar Mozgalom, 
Szász Béla levele Marik Pál követségi tanácsosnak, Washington. 1946.4.22. MÓL XIX-J-1-k. 20/a 
12.d.]

22Dr. Vácz Elemér : "A 'Centro Húngaro' története". (Kézirat), 2.1. (HKK). NB. A Centro Húngarotól 
függetlenül meg kell említsem dr. Girsik Géza és felesége Piri néni pionír és áldozatos munkáját a 
nevelés terén. Már 1949-ben, elsőként szedték össze magyar oktatásra a kolónia gyerekeit, és éveken 
keresztül vezették a magyar iskolát az Olivosi Magyar Kultúr Egyesület helyiségeiben. Magyar 
gyereknyaraltatást is szerveztek, kihasználva a Fundación Éva Perón ingyenes programját. így 
adódhatott, hogy 1950-ben egy egész kis csapat 48-as emigráns magyar gyerek együtt nyaralhatott 
ingyen az Ezeiza melletti "General Pistarini" nevű nyaralóban. (A Girsik-házaspár már 1945-ben, 
Innsbruckban kezdett hozzá a menekült magyar gyerekek oktatásához.)
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CENTRO HÚNGARO

Az argentínai magyarság kulturális életének robbanásszerű fellendülése szorosan

összefügg a Centro Hüngaro alapításával. Itt összpontosult az az alkotó erő, amely

szellemi motorja lett a kolóniának: kevés kivétellel, a Centróban találkoztak azok a

személyek, akik a Mindszenty Akadémiát, a szabadegyetemet, az újságokat, a

könyvkiadást, a Zrínyi Ifjúsági Kört,23 a cserkészcsapatokat alkották és vezették. Sőt,

közülük kerültek ki az egyházak laikus vezetői is. Sok elszánt, nagyrészt névtelen

szellemi napszámos, aki olyan erős magyar központot alapozott meg, amelyből még ma

is — majdnem 50 év múltán - merít az argentínai magyarság.24

Gr. Széchényi Endre és dr. Szabó Gyula kezdeményezésére a frissen érkezett

emigránsok szervezkedni kezdtek, és 1948. augusztus 28-án megalapították a "Magyar

Összefogás"-t, amelyet később "Centro Húngaro"-ra kereszteltek át.25

Az egyesület célkitűzését az első alapszabály-tervezetben így fogalmazták meg:

Célja az Argentínában élő magyarság közművelődési, társadalmi összefogása, 
gazdasági gyámolítása, valamint lelki és szellemi erőinek, nemzeti és vallás
erkölcsi alapon való fejlesztése. További célja, hogy tagjait az argentin köztársaság 
iránti hűségre és az argentin nép szeretetére nevelje, úgy hogy Argentína hasznos 
polgárai legyenek. Ennek elérésére az egyesület jövendő munkája a következő:

a./ Az Argentínába érkező magyaroknak az argentin életbe való 
beillesztésének intézményes megoldása; 
az érkezők részére spanyolnyelvű tanfolyamok létesítése; 
magyar kórház és szülőotthon létesítése;
Magyar Kultúrház létesítése Buenos-Airesben;
magyar könyvtár létesítése, az argentin irodalom és művészet
megismertetése;
magyar nyelvű könyvek, folyóiratok s időszaki lapok kiadása; 
napközi otthon és gyermekgondozó helyek felállítása; 
gyermek nyaraltatási és egyéb akciók megszervezése; 
ingyenes jogi tanácsadás és segélynyújtás; 
történelmi, művészeti és gazdasági előadások rendezése;

b./
c./
d./
e./

f./
g-/
h./
i./
j./

23 Akkor még Ifjúsági Önképzőkör.
24 A mai Hungária Magyar Egyesület három nagy magyar intézmény: a Centro Húngaro, а БАМЕ és az 

Olivosi Magyar Kultúregyesület egyesüléséből született 1973-ban.
25 Tagjai dr. Demes Béla, dr. Emődy István, dr. Pogrányi Nagy Félix, Mosonyi Kálmán, Oláh György, 

dr. Vágó Pál, dr. Pajor Győző, Szalay László, Kerecsendi Kiss Márton és dr. Kószó Béla voltak 
(vagyis a Nemzeti Bizottmánytól a szélsőjobboldalig, az "új" emigráció teljes politikai spektruma 
képviselve volt). Az egyesület elnevezésére három javaslat volt: "Magyar Otthon" (El Hogar 
Húngaro), "Magyar Összefogás" (Integratio Hungarica) és "Magyar Központ" (Centro Húngaro). 
[Vácz, 4.1.]
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szaktanfolyamok rendezése;
l. / társasösszejövetelek, táncmulatságok rendezése;
m. / sportszakosztály felállítása és sporttelep létesítése;
n. / kölcsönös betegsegélyző és temetkezési segélyező megszervezése.

k./

A Centro Húngaro (akkor még "Magyar Összefogás") első tisztikara a 

következőkből állt: elnök: Dr. Luttor Ferenc pápai protonotárius; alelnök: Krúdy Ferenc, 

az 1939. évben összehívott magyar országgyűlés képviselőházának alelnöke; ügyvezető: 

dr. Szabó Gyula országgyűlési képviselő; titkár: Józsa Miklós m.kir. őrnagy; pénztáros: 

Piufsich Gábor m.kir. repülő százados; ellenőr: Fáy Gábor Buenos Aires-i 

kesztyűgyáros; jegyző: dr. Kaszay Zoltán hites könyvszakértő, és háznagy: dr. Pajor 

Győző országgyűlési képviselő. Székfoglalójában az elnök kihangsúlyozta a közös 

feladatot elősegíteni az Argentínába került magyarságot abban, hogy gyökeret verhessen 

és hogy ápolja és fejlessze a magával hozott magyar hagyományokat. Nyomatékosan 

kérte, hogy az egyesületben senki ne politizáljon: "Világnézetünk van, azt védjük az 

utolsókig [...] Ne legyen törtetés, versengés, magyar átok."26

Az egyesület, most már Centro Húngaro néven, 1949. szeptember 17-én tartotta 

alakuló közgyűlését. Dr. Szabó Gyula ügyvezető igazgató jelentése világosan tükrözi 

azokat az elveket, amelyek az alapítókat irányították, és amelyek kivitelezésére óriási 

lendülettel fogtak hozzá. A jelentés mottója Jósé de San Martin argentin szabadsághős 

mondása volt: "Serás lo que debes ser, о si no, jno serás nada!" (Leszel az, aminek 

lenned kell, vagy ha nem, nem leszel semmi). A bevezető mondat így szól:

Úgy érezzük, hogy mindazoknak a nevében szólunk, akik a kezdeti 
nehézségek idején is bizakodók. Az összefogás szükségét érezzük, segíteni 
egymáson ügyes-bajos dolgainkban, s az utánunk érkezőknek olymódon 
segítségére lenni, hogy ezzel tehermentesítsük a már jó néhány évvel 
ezelőtt kivándorolt honfitársainkat, akik bennünket szívesen fogadtak és 
támogattak

26 Luttor határozott állásfoglalása miatt a nyilasok kiszorultak az egyesületből. Vácz, 4. és 11.1. —
A Magyar Népköztársaság követségének jelentése: "Centro Húngaro. Összefogó szerv. 
Nyugatosok által. Alapítói Lutor és Takács István. Célul tűzték ki az összes magyar reakciós 
szervezetek összefogását, mely tudtunkkal a mai napig nem sikerült. Teljesen klerikális fasiszta 
irányzatú." [1950.6.30 MÓL XIX-J-l-k-Arg.-20/d.-023713-1950, 12.d. "Összefoglaló jelentés az 
argentínai magyarok életéről, egyesületi- és sajtó viszonyáról"]
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A jelentés közérdekű adatokat is közölt: a Magyar Menekültügyi Bizottságét, a 

katolikus és protestáns istentiszteletek helyét és rendjét, az ajánlott magyar újságok nevét 

[Magyar Harangok (Cleveland), Szent István Népe (Genova) és Délamerikai Magyar 

Hírlap (Säo Paulo)]27, valamint a fogorvosi ingyenes rendelés címét. Kérte az 

olvasókat, közöljék, ha munka- vagy lakáslehetőségről tudomást szereztek. Hírt adott 

továbbá egy előadóestről, amelyet október 24-én, a Consejo de Mujeres színházában 

Szeleczky Zita, Komár Júlia, Páger Antal, Hajmássy Miklós, Cselle Lajos színművészek 

rendeztek Kerecsendi Kiss Márton író közreműködésével. "Az este mintegy bevezetője a 

tervezett, egészestét betöltő darabokból álló színielőadásoknak." Végül tudatta, hogy a 

Genovából jövő hajón többszáz honfitárs érkezik. "Fogadjuk őket azzal a szeretettel és 

pártfogással, amiben érkezésünkkor mi részesültünk, figyeljük az újságokat s a hajó 

érkezésének idején, aki teheti, hívjon meg magához az érkezettek közül egy családot 

vagy néhány személyt szombat délutánra vagy vasárnapra s igyekezzék az újonnan 

jöttéknek pár meleg szóval az első napokra tanácsokat adni."28

Az 1948-as alapító gyűlésre 86-an jöttek össze. Az a jegyzék, amelyik az első 

tagnévsort megőrizte, 314 nevet sorol fel.29 Egy évvel később, az első közgyűlésen, 

1949. szept. 17-én már 371 személy tagságát jelentették be. Ezzel egyidejűleg 

kérvényezett a Centro Húngaro jogi személyiséget az argentin hatóságoktól. Érdekes 

megemlíteni, hogy egyik régi magyar egyesület sem rendelkezett jogi személyiséggel.30

Külön kiemelendő az ifjúság kulturális igénye és ezirányban való szervezkedése. 

Azok a fiatalok, akik 10-15 évesek voltak amikor szüleikkel menekültek, a németországi 

lágerekben legfeljebb az érettségiig jutottak, de a kivándorlás után nem remélhették, hogy 

egyetemen tanuljanak, - pénzt kellett keressenek a megélhetés biztosítására. Falvy 

György felhívása a Magyarok Útja 1949. november 4-i számában, "A buenosairesi 

húszévesek gondja" címen, kellően érzékelteti ezt az igényt:

27 Érdekes megfigyelni, hogy az akkor még Faragó Rezső tulajdonában levő Délamerikai Magyarság 
(Buenos Aires) nem szerepel az ajánlott újságok között.

28 Dokumentumértéke miatt a körlevél teljes szövege mellékelve [48-as emigráció - A. melléklet]
29 Dokumentumértéke miatt mellékelve. [48-as emigráció - B. melléklet]
30 Vácz, 5.1.
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lehetünk, akiket a mostoha menekült-sors ide, a... 80-100-an
szabadságnak erre a boldog földjére vetett. Nem tanulhatunk a kenyérharc 
miatt... Sehol a világon nincs ma egy csomóban annyi tudós, professzor, 
tanár, nevelő, mint itt Argentínában. Ismeretesek a nehézségek. Mégis 
kérünk mindenkit, akiket illet, a leendő Mindszenty Akadémia szerveit, a 
Centro Húngaro vezetőségét: teremtsenek lehetőséget a mi tanulásunkra.

így indult be a Centro Húngaro ifjúsági csoportja, Erős Péter elnöklete alatt, Erdey 

Zoltán, Falvy György, Juszkó József, Csík Béla és Tóth Bertalan aktív 

közreműködésével.31 1950-ben havi irodalmi délutánokat rendeztek, szavalatokkal 

tarkított előadásokkal, majd, a Mindszenty Akadémia tagjai közreműködésével, 

művelődéstörténeti sorozatokkal. Ezeknek adott formális keretet az 1952-ben létrejött 

Pázmány Péter Szabadegyetem.32

1951 végén már 4 szakosztálya volt a Centro Húngaronak (valamint többirányú 

együttműködése más szervezetekkel). Az előbb említett ifjúsági szakosztályon kívül, 

sajtó és propaganda bizottság, női szakosztály és vigalmi szakosztály működött.33

Kiemelendő a Sajtó és Propaganda Bizottság munkája. A deportáltak érdekében 

segélyakciót indított, amelynek során emlékirattal fordult a világ összes vezető 

államférfiaihoz, az ENSZ-hez és annak tagállamaihoz. Összesen 2800 levelet küldtek 

szét és 3000 arg. pesót gyűjtöttek össze. A Délamerikai Magyarság spanyolnyelvű 

vezércikke közölte az El Salvador-i külügyminiszter válaszát erre a memorandumra, 

amelyben biztosítja Mons. Luttor Ferencet szolidaritásáról és közli, hogy utasította az 

ENSZ küldöttét, hogy szólaljon fel a deportáltak ügyében.34

Megalakulásától fogva, a Centro fontos feladatának tekintette a régi emigrációval 

való együttműködést.35 Mons. Luttor rendszeresen látogatta az egyesületeket, és

31 Erős Péter valódi neve: Kraft Péter; Tóth Bertalan valódi neve: Kurucz László. Mindketten később 
újra eredeti nevüket használták.

32 Lásd Mindszenty Akadémia ill. Pázmány Péter Szabadegyetem c. bekezdéseket, 
előadássorozatokat lásd a Mindszenty Akadémia - 1948-as emigráció - E. melléklet.

33 A Délamerikai Magyarság naptára az 1952. évre, 179.old.
34 1952. szept. 5, 2.1.-- Másrészt a Női szakosztály ugyanabban az évben az európai táborokban élő 

magyar gyermekek részére karácsonyi szeretetcsomag akciót szervezett. Adományokból 500 pesót és 
200 kg. használt ruhaneműt és cipőt gyűjtöttek össze.

3 5 Példa erre a nemzeti ünnepek közös rendezése. (Az 1950-es Szt. István ünnepet a BAME és az Öli vosi 
Kultúregyesület közösen szervezték, a Centro Húngaro adta a műsort: a színészek szavaltak, Páger 
Antal még színpadra nem került Kerecsendi-darabból mutatott be részletet, stb. — Ugyanakkor 
Valentin Alsinán Széchényi Endre tartotta az ünnepi beszédet. {Magyarok Útja, 1950. szept. 1)

Az
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páratlan diplomáciai érzékkel egyeztette a két emigráció nézeteit. Rövid idő alatt, 1951- 

ben sikerült neki Egyesületközi Tanács néven csúcsszervet is alapítani, az összes nem

politikai intézményeket összevonva.36 Ennek jelentőségét dr. Jordán Emil (Säo Paulo) 

így foglalta össze:

Ami alig sikerült valahol is a világon szétszórt magyarság között, 
Argentínában sikerült: Luttor Ferenc összefogta a sokrétegű emigrációt. Az 
ő személye, egyénisége, tekintélye, szellemi fölénye összefonták a 
magyarságot, egységesítették az emigrációt.37

A maga részéről, a Magyar Népköztársaság követsége így értékeli ki az emigrációs 

fejleményeket:

Az itteni magyar egyesületekkel való kapcsolat kiépítése igen nagy 
nehézségekbe ütközik, azok a követséggel szembeni tartózkodása miatt, 
melynek elsősorban Luttorék rájuk gyakorolt befolyása az oka. Luttorék 
ugyanis mindent elkövetnek - nem egyszer fenyegetéseket használva - 
annak érdekében, hogy az itteni magyar egyesületeket a követségtől 
elszigeteljék. Ennek folytán az egyesületekben dolgozó, vagy tagként 
szereplő emberek nem mernek nyíltan javaslatot tenni a követséghez való 
közeledésre.- Ilyen körülmények között rendkívül nehéz olyan személyeket 
találni, akiken keresztül mégis közelebb lehetne kerülni egyes 
egyesületekhez. Különösen áll ez a vidéki egyesületekre ,..38

Ezidőtájt - 1952 végén - szerezte meg dr. Luttor Ferenc a közösségi élethez 

égetően szükséges, központi fekvésű Magyar Házat.39 Elképzelése, hogy az épület az 

összes magyar egyesületnek és szervezetnek a székháza legyen. "Felhívás Argentína 

magyarságához" címmel így fogalmazta meg: "A Magyar Ház tehát nem képezi csak a 

most teljesen új szervezési alapra felépülő Centro Húngaro tulajdonát, hanem egyforma

36 ..Végigjártam a keresztény magyar alapon álló és politikailag nem foglalkozó magyar egyesületeket, s 
azt állapítottam meg, hogy itt a magyarság lelki egysége újra helyreállott, s a fó'városi és vidéki 
városokban szétszórtan élő magyar elemek tisztán, szeretettel őrizték és őrzik nemes népi 
hagyományaikat. Ugyanez áll a leguizamoni, chacói, patagóniai zártabb földműves kolóniákra is." 
(Luttor Ferenc, dr. "Magyarok Argentínában", A Délamerikai Magyar Hírlap képes magyar 
naptára. 1949, 79.1.)

37 "Dr. Luttor Ferenc", Délamerikai Magyar Hírlap évkönyve, 1954, 25-27.1.
38 1952.3.18. MÓL XDC-J-l-k. 20/a 12.d. MNK 185/BÍZ.-1952 'Tárgy: Jelentés a rosarioi kiszállás 

elmaradásáról".
39 Cerrito 1241, Buenos Aires cím alatt. Sikerült igen jutányos bér-szerződést kötnie, mivel a Magyar 

Ház épülete része volt azon háztömbnek, amelyet városrendezési alapon lebontásra kijelöltek. (A 
lebontásra megadott dátum szerencsére hosszú évekkel eltolódott, végülis 1971-ben került csak sor rá, 
amikor továbbépítették a kiszélesített Avenida 9 de Julio-t).— A Magyar Ház megszerzése előtt a 
Centro Húngaro a Sociedad Argentina de Recepción de Europeos (SARE) székházában (Canning 
1358) kapott egy szűk termet. v *> \

S SZÉG*b I£
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szeretettel és örömmel befogad minden velünk érző magyart és minden társas közületet, 

melynek ilyen központi fekvésű, kényelmes és kellemes otthonra szüksége van, vagy 

lesz."40

A Magyar Ház megszerzését óriási lelkesedés fogadta. A Magyarok Útja így írt:

Csakhogy végre megvan! - ezzel a szív mélyéből fakadó öröm 
nyilvánítással lépik át a Buenos Airesben élő magyarok, régi és új 
emigráció tagjai egyaránt, immár napok óta, a Calle Cerritóban levő családi 
háznak barátságos küszöbét, amelyet most már, hála Istennek, 
magunkénak mondhatunk. [...] Ez a Magyar Ház [...] örömmel befogad 
minden velünk érző magyart és minden társas közületet, amelynek ilyen 
központi fekvésű, kényelmes és kellemes otthonra szüksége van és lesz.
[...] A mai szellemi világválságra tekintettel minden elfogulatlan ember 
észszerűnek és indokoltnak fogja ítélni, ha mi is a mi várunkat, ezt a 
Magyar Házat minden olyan eszmei áramlattól, minden olyan törekvéstől 
meg akarjuk, meg is fogjuk óvni, amely keresztyén világnézetünkkel és 
kultúránkkal, valamint magyar nemzeti érzésünkkel össze nem 
egyeztethető.41

Sajnos épp a Magyar Ház megszületése váltotta ki a kolónia legnagyobb krízisét, 

amely néhány évre élesen kettéválasztotta a 48-as emigrációt, és amelyet csak az ifjúsági 

csoportok - a cserkészcsapatok és a Zrínyi kör - működése oldott fel.

A vita lényege, dr. Vácz Elemér elemzése szerint, az a kérdés volt: voltaképpen kié 

lesz a Magyar Ház? Mert annak ellenére, hogy Luttor Ferenc és a Centro Húngaro 

vezetősége az egész argentínai keresztény magyarság otthonának képzelték el, a helyzet 

úgy alakult, hogy gyakorlatilag a Centro Húngaro csoportosulás vette tulajdonba az 

egész épületet és aZ anyagi javak birtokában azonosítani kezdte magát a Magyar 

Házzal.42 A vita körül több cikk jelent meg, főleg a Magyarok Útjá-Ъап. Ezek között 

talán a legerőteljesebb Széchényi Endre írása, amely Építsünk vagy romboljunk? címen 

elvi álláspontot fektet le az emigráció feladatáról: mindenkinek részt kell vállalnia az építő 

munkából.43

40 Délamerikai Magyarság 1952. dec. 9. 1.1. Ez volt Mons. Luttor utolsó nagy műve: néhány hónappal 
később, 1953. ápr. 28-án, 67 éves korában meghalt.

41 id. 1952. dec. 1. szám.
42 Vácz, 28.1.
43 Magyarok Útja, 1953. május 20. Dokumentum értéke miatt a körlevél teljes szövege mellékelve [48- 

as emigráció - C. melléklet]
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Részben politikai és világnézeti ellentétek váltották ki, de sokszor csupán személyes 

vádaskodások fűtötték az elégedetleneket. Egy évvel előtte, az 1952-es közgyűlésen, a 

Centro Húngaro titkára - látnoki módon - szinte megjósolta ennek kirobbanását, és 

lélektanilag meg is okolta:

Az emigráns lelkiséget a reményből a lemondásba, a meddő várakozásból a 
lázas tevékenységbe átcsapó lelkiállapot jellemzi. Az emigráns időszak 
kezdetén a száműzetés keserves ténye rövid időre összehozza az 
embereket, egyesíti és közös harcra serkenti őket. Az emigráns állapot 
meghosszabbodásának arányában azonban újból előtérbe kerülnek az 
otthonhagyott pártoskodások, ellentétek és széthúzások és sokszor 
nagyobb erővel tombolnak, mint azelőtt, mert hiányzik a vitákat pro vagy 
contra eldöntő alap: a valóság. Egymást vádolják az ország tragikus 
sorsának előidézésével és lassan-lassan csoportokra, egyedekre szakadva 
megindul a késhegyig védelmezett és legjobbnak tartott politikai nézetek 
harca.44

Az 1953-as viharos választást Kerecsenéi Kiss Márton humoros oldaláról világítja

meg:

Kolóniánk életébe beköszöntöttek a történelmi idők. [...] Csak a lista nem 
akar megszületni! Pedig a "legjobb" listát már minden valamirevaló 
választó a zsebében hordja. A hivatalos lista késik, a szembenállók is a 
végére tartogatják a "farbát".

Egyelőre tehát csak ügyvédek, bírák, jogászok, politikusok, 
szakemberek - nem tudni miért - főleg pilóták csereberélik a neveket, 
mialatt a régi híres kortesvezérek, egykor egész vármegyéket megdolgozó 
kortesek gyúrják a "báriókat", vagyis a körzeteket, a rájuk osztott nyolc-tíz 
választót. Hiába is szépítenénk a dolgot, a választók névsora kényelmesen 
elfér másfél ív árkus papíroson. Szakértelemben azonban nincs hiány. 
Nehézség így is akad. Tegnap például ilyen kérdés hangzott el az egyik 
belvárosi lakásban:

- Mit gondoltok, ez a Balog ma hol áll?
-Tegnap még velünk volt, - feleli a körzeti megbízott
Ugyanitt tárgyilagosan tárgyaltak a kompromisszum tárgyában 

tárgyalt tárgyalások dolgában... Hát nem gyönyörű?!
A két fél képviselői már többszázszor összeültek. A koreai ügy 

kismiska ehhez képest. A fejlemények történelmi horizontját azonban még 
jobban kidomborítja az az epizód, amikor a névjegyzékek fölött borongó 
társaságba betoppan egy hírhozó műfűre:

- Gyerekek, - kiáltott az ajtóból az ötven-hatvan körül járó 
"gyerekek" felé. - Óriási újságot hozok!

-Halljuk! Halljuk!

44 Dr. Dominits László titkári jelentése. V.ö. Vácz 26.1. — A Magyar Népköztársaság 
követsége így elemezte a vitát: "Argentínai jobboldali emigráció helyzete. Luttor Ferenc, a 
magyar jobboldali emigráció vezetőjének halála óta elmélyült a bomlási folyamat fentnevezett 
táborban. A bomlás elmélyülését ugyanazon okok hozták létre, amelyek általában az egész világon a 
jobboldali emigrációt foglalkoztatja. A szélsó' jobboldaliak és a horthista irányzatúak között a 
pozícióért megy a harc." [1953.8.8. MOLXDÍ-J-l-j Arg. 20/f, ll.d.]
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- Az oroszok kivonulnak Kelet-Németországból.
A csalódás csöndjében megszólal egy 45-ös rozmárbajúszű kölyök.
- Marha, kit érdekelnek ma az oroszok?45

Ha a "nagy csata" némileg megtorpantotta is egy időre a Centro Húngaro kulturális 

tevékenységét, semmi esetre sem szüntette meg. A kiváltak46 helyébe új tagok jöttek, 

akik az eredeti célkitűzések szellemében folytatták a munkát. Négy hónap alatt több mint 

60%-kal növekedett a tagok száma 47 Ekkortájt kapcsolódott be dr. Theész János is, aki 

évekig egyik fő mozgatója volt a Centro kulturális aktivitásainak. És ekkor indult el, 

Szent István napján, a Magyar Ház című négy oldalas értesítő, dr. Mikszáth Antal 

szerkesztésében, hogy havonta kétszer beszámoljon nemcsak a Centro, de a többi 

egyesület munkájáról és jövő programjáról.48 1955. március 1-én, "Btícsú és köszöntő" 

címmel, a lap közölte, hogy önként megszűnik, "hogy ezzel az áldozattal segítséget 

nyújtson egy másik lapnak, a Magyarok Útjának:"

A Magyarok Útja tisztességes, mindnyájunknak kedves életforma 
védelmezője, igényeink, stílusunk kifejezője, az elnyomott igazság 
szószólója. Nem szabad elnémulnia. Nem tudunk sokat segíteni, de a 
legtöbbet mégis mi adjuk laptársunknak: megjelenési formánkat, csekély 
anyagi erőnket.

Hasonló példát alig találunk az emigráció sajtó-életében: inkább 
ölremenő harc dúl, semmint kölcsönös megegyezés, józan összefogás a 
másikkal. A száműzetésben a lapok nem egybeolvadni, hanem 
szétszakadni szoktak, osztódással szaporodva és szaporítva a gyűlöletet, 
szeretetlenséget és a pénzkiadást.49

Amikor a Magyarok Útja mégis megszűnt, Magyar Ház Értesítője néven, dr. 

Theész János szerkesztésében, 1956 áprilisától a lap újra beindult.50 Igényes 

szerkesztésű havi lap volt, roppant tartalmas kiadásban, messze meghaladva a csupán 

"értesítő" jelleget. A koloniális tudnivalókon kívül magyarországi híreket közölt a Free

45 "A mi kis emigrációnk..." [Részlet] Emlékkönyv, 234-244.1.
46 "Újabb csoportos kilépés a Centro Húngaróból". Délamerikai Magyarság, 1953. júl. 28.
47 Magyar Ház l.évf.7.szám, 1-2.1. —1955 végén pedig már 426 tagja volt a Centro Húngaronak. 

(MagyarHáz, 1956. ápr. 6.1.)
48 1953. szept. és 1956. június között 34 száma jelent meg.
49 Ebben az időben így jelentett a Magyar Népköztársaság követsége: "A jobboldali 

egyesületeken belül tovább fokozódik az ellentét, amely részben a koncért (dollárért) való 
osztozkodásban gyökeredzik, s részben személyeskedésből fakad." [1955.2.22. MÓL XIX-J- 1-j Arg. 
20/k, lO.d.]

50 Lásd Sajtó fejezetet.
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Europe Press jelentései alapján, ismeretterjesztő, történelmi és irodalmi cikkeket közölt. 

Rendszeres zenei rovata volt, Castelli Kont Ignácz szerkesztésében. A "Magyar a 

magyarért!" rovat díjmentes hirdetéseket közölt. Külön rovata volt a Magyar Harcosok 

Bajtársi Közösségének (MHBK) és az Ifjúságnak. Fő cikkeiben az emigráció élő 

lelkiismeretének szerepét töltötte be: korholt és biztatott, hogy áldozatkész legyen, hogy 

megújuljon, hogy építsen: "A kövek készen állnak az építésre, csak várják az 

építőket."51 A lapot ingyen kaphatta minden magyar, akár tagja volt a Centro 

Húngaronak, akár nem. A kolónia összetartása volt elsődleges célja.52

A lapot 1000 példányban jelentették meg. Külföldre is küldtek 100 példányt.53 

Terjedelme átlagosan 20 oldalas volt, de egyes számai meghaladták a 30 oldalt. Ilyen az 

1956. júliusi, a Nándorfehérvári győzelem 500-ik évfordulójára kiadott ünnepi szám. 

Ilyen továbbá az ugyanabban az évben megjelent karácsonyi száma, amely 28 oldalt 

szánt az 1956-os forradalomnak, kitűnő összefoglalót közölve mind a hazai, mind a 

Buenos Aires-i események kronológiájáról. A lap ilyen formában 1959 szeptemberében 

megszűnt, majd több éves szünetelés után, 1968-ban, Magyar Értesítő néven újra 

elindult (és 1971-ig élt). 1959 márciusában a Centro Húngaro közgyűlési 

beszámolójában ez állt: "A lap terjedelme, ízléses kiállítása, magas nívójú cikkei 

túlemelkednek az egyesületet közvetlenül érintő események keretein, ennek a lapnak 

minden száma dokumentációs jellegű és a jövő számára szinte forrásképen lesz 

használható."

Az Értesítő Ifjúsági rovatában a három akkori cserkészcsapat: 3. Regnum 

Marianum, 12. Kinizsi Pál és 39. Magyarok Nagyasszonya, valamint a Zrínyi Ifjúsági

51 Magyar Ház Értesítője, 1956. május, 1.1.
52 Magyar Népköztársaság követsége: "Összefoglaló jelentés az argentiniai magyar egyesületek 

működéséről. [...] Buenos Airesi Magyar Egyesület (BAME). Ez az egyesület a megszűnt "Rákóczy 
Sport Egyesület" tagságából alakult. Tagságának zöme régi bevándorló. Vezetőségébe nagyon 
nehezen tud bejutni "új bevándorló" annak ellenére, hogy teljesen fasiszta beállítottságú és mindenben 
híven követi Luttor utasításait. [...] A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége fenti egyesületen belül 
működik és inkább ez működik, mint maga az egyesület." [1953.1.1. MOLXDí-J-l-j-Arg-20/d, 
ll.d.j

53 Magyar Ház Értesítője, 1956. ápr., 10.1. Később 1500 példányban is megjelent. A lelkes elképzelés, 
hogy majd a hirdetők tartják fenn a lapot, nem valósult meg.
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Kör és a magyar Angolkisasszonyok (Maria Ward) Plátanosi Intézete közölt híreket és

beszámolókat.

Kapcsolatok a társadalommal

A Centro Hüngaro kereste a kapcsolatot más, hasoncélú intézményekkel, helyben 

és szerte a világon. Az Egyesületközi Tanácson keresztül, már 1952-tól rendszeres 

összeköttetésben állt a tanács többi tagjával (БАМЕ, Dock Sud, Olivosi Magyar 

Kultúregyesület, és Valentin Alsinai Magyar Dalkör). Számos közös rendezvényt is 

tartottak.54 1952-ben testvér-egyesület is létrejött vidéken, a Córdobai Centro Húngaro

megalakulásával.5 5

1954-ben kapcsolatait egész Dél-Amerika magyar emigrációs intézményeire 

teijesztette ki, amikor a Centro Húngaro kezdeményezésére megalakult a Délamerikai 

Magyarok Szövetsége, a Sáo Paulo-i dr. Jordán Emil bencés szerzetes elnökletével. 

A Magyar Ház ezt így méltatja:

A szellemi kisugárzás másik lehetősége az az eléggé föl nem becsülhető 
mozgalom, amelynek létrejöttében az Egyesületek Tanácsával együtt a 
Centro Húngaro tevékenyen résztvett. Ez pedig a Dél amerikai Magyarok 
Szövetségének a megalakulása, mely szervezet nem csupán kapcsolatot 
jelent az egyes kolóniák között, de adandó alkalommal magyar ügyben a 
közös, együttes föllépés lehetőségét is biztosítja. A Federáció elnöke: 
Jordán Emil perjellel folytatott tárgyalások eredménye volt a "Cortina de 
Hierro."56

Ezt az időszaki értesítőt, a Cortina de Hierro-t, "Federatio Hungarorum 

Americae Meridionalis" kiadó néven, a Centro Húngaro adta ki három éven keresztül. 

Célja a dél-amerikai spanyol nyelvű országok, de főleg Argentína tájékoztatása volt a 

vasfüggöny mögött történtekről, elsősorban Magyarországgal kapcsolatban.57

54 Főleg a nemzeti ünnepeket és vallásos ünnepeket. Ilyen volt pl. a közös mise Halottak napján. 
(DélamerikaiMagyarság 1952. okt. 21) vagy a nagy közös felvonulás az emigránsok napján (Magyar 
Ház Értesítője, 1956. július). Az emigrációs lapok rendszeresen hírt adtak a közös megmozdulásokról.

55 Délamerikai Magyarság, 1952. szept. 19., 5.1.— Magyar Népköztársaság követsége: "A 
Centro Húngaro egy fasiszta magyar egyesület. Tagjai főként volt katonatisztek és nyilasok. Ezek 
kezdeményezésére alakult meg a Magyar Egyesületközi Tanács annak érdekében, hogy befolyásukat 
ezen keresztül növeljék a többi magyar egyesületekben is. Ez a tanács a különböző egyesületekből 
beküldött személyekből tevődik össze; és célja továbbá, hogy egyesítse a magyar egyesületeket népi 
demokráciánk-ellenes megmozdulásokban." [1954.9.1. MÓL XLX-J-l-k-Arg.-20/d-05626/3-1954, 
12.d.]

56 Magyar Ház 1954. nov. 18.
57 id., 7.1. Lásd továbbá Délamerikai Magyar Hírlap évkönyve 1952.
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Igen jó kapcsolat épült ki az argentin társadalom számos személyiségével. 

Megalakult az Argentin-magyar Társaság, amelynek több Centro Húngaro tagja is 

volt. Ez segélynyűjtó egyesület volt, de amellett sikeres kiállításokat is rendezett (pl. 

magyar ipari kiállítást, argentin közéleti személyiségek részvételével.) A jó kapcsolatnak 

lélektani oka is volt. Vajay Szabolcs elemzése szerint Argentína húsz évig elszigetelten 

élt Európától. Ezért az értelmiségi körök "mint a szivacs", úgy fogadták be a 1948-as 

európai emigránsokat.58

A Magyar Ház aktivitása világszerte nagy visszhangot váltott ki az emigrációs 

sajtóban. így a Säo Pauloban megjelenő Délamerikai Magyar Hírlap, a müncheni 

Hungária és Új Hungária, valamint a Pittsburghban szerkesztett Magyarság is mind nagy 

elismeréssel írtak az argentínai magyarság új alkotásáról, a Magyar Házról, példának 

állítva azt a más országokban élő magyar emigrációk elé.59

Kimagasló események

Az 1956-os év különösen sok aktivitást hozott a kolónia - elsősorban a Centro

Húngaro - életébe. Az év fénypontjának a Déli Harangszó ötszáz éves jubileumának 

koloniális ünneplését szánták. A szervező bizottságot (élükön Oláh György, dr. Vácz 

Elemér, dr. Theész János) a Centro Húngaro vezette, de tagjai voltak a egyházak vezetői, 

az egyesületek delegátusai, sajtó képviselői, különböző intézmények megbízottai. Az 

ünnepség-sorozatban a következő események szerepeltek:6 0

• Ünnepi mise a Buenos Aires-i érseki katedrálisban, Mons. Zanin pápai nuncius 
celebrálásával, a magyar férfikar éneklésével

• Harangavatás a Krisztus Keresztje evangélikus templomban
• Spanyolnyelvű megemlékezés a Radio Excelsiorban
• Mindszenty bíboros hercegprímás arcképének ünnepélyes leleplezése a Magyar 

Házban
• Műsoros jubileumi emlékest a jezsuiták intézetének dísztermében
• Hagyományos Szent István bál
• A Mindszenty Tudományos és Társadalmi Akadémia és Pázmány Péter 

Szabadegyetem együttes ülése a Magyar Házban, amelyben kihirdették a Centro 
Húngaro jubileumi ifjúsági pályázatának eredményeit.

58 Kiváltképpen Sra. Elsie de Haedo, argentin társaságbeli hölgy, aki minden magyar emigrációs 
megmozdulást pártfogolt. (Vajay Szabolcs közlése, 1999. febr. 9.)

59 Új Hungária, 1954. júl. 30-i szám, ill. Magyarok Útja, 1954. nov. 30-i szám, 8.1.
60 Magyar Ház Értesítője, 1956. júl., 5.1.
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A legnagyobb rendezvény azonban a tíz napos Jubileumi Emlékkiállítás volt, 

"Nyugat Védelmében" címmel. Kettős célja volt. Egyrészt, hogy sajtó-kiállítás 

keretében feltárja az argentinok és az Argentínában élő idegenek előtt az Ötszázéves 

Harangszó történelmi jelentőségét, katonai értékét, kulturális és erkölcsi horderejét . 

Másrészt párhuzamot kívánt vonni az akkori török inváziók és a jelenkori három (1849, 

1914-16, 1942-45) orosz invázió között. Három részből állt: (1) A déli harangszó 

ötszázadik évfordulójáról való megemlékezés, "mikor a magyarság fegyverrel küzdött 

Nyugat védelmében a keleti hordák ellen". (2) Emigrációs sajtókiállítás. "A magyarság 

mostani küzdelme a keleti özönvíz ellen". (3) Mit adtak a magyarok Argentínának? Ez a 

kiállítás többek közt Orosz László, Czetz János, Kronfusz János, Jagsich Iván 

Argentínában élt magyarok munkásságát és eredményeit ábrázolta.61 A sajtókiállításban 

szerepelt egy általános bemutató az emigráns orgánumokról, a Mindezenty perről, a 

bolsevista hazacsalogató propaganda-irodalomról, egy léggömbüjság az emigráció 

humorával és karikatúrákkal, a testvéremigrációk velünk foglalkozó irodalma, és végül a 

magyar könyv az emigrációban. Az adatokat statisztikákkal, táblázatokkal, 

grafikonokkal, képekkel illusztrálták. Hatalmas másolatot készítettek Wágner Sándor 

Dugovits-képéről. Katalógust adtak ki. A látogatót fogadó felirat így szólt: "Recordad, 

cristianos: desde hace 500 anos en todos los templos de Europa doblan campanas cada 

mediodía avisando a la humanidad que los húngaros rechazaron una vez más la amenaza 

del paganismo asiático."62 A kiállítást rendező bizottság a következő személyekből állt: 

dr. Bottá István, Czanyó Adorján, dr. Dominits László, dr. Emődy István, Endre 

Zsigmond, Jeszenszky Gábor, Kerecsendi Kiss Márton, Nt. Leskó Béla, dr. Mikszáth 

Antal, Oláh György, Pintér András, dr. Theész János és dr. Vácz Elemér. Az egész

61 Orosz János jezsuita atya, "Argentína Pázmánya", 1729-től négy évtizedet élt Argentínában. A 
Buenos Aires-i és córdobai jezsuita kollégiumok, majd a córdobai egyetem rektora. Ő hozatta az első 
nyomdát Argentínába. Czetz János: Örmény származású tábornok Bem erdélyi hadseregében szolgált. 
Az argentin hadseregben fontos megbízatásokat vitt véghez. A Buenos Aires-i Colegio Militär 
(katonai akadémia) alapítója. Kronfusz János: építész, egyetemi tanár, több argentin középület 
tervezője (a XX. század elején). Jagsich Iván: geológus, meteorológus egyetemi tanár, az argentínai 
kartográfia és meteorológiai kutatás megalapozója, a Córdobai Magyar Kör elnöke. [Magyar Ház 
Értesítője. 1956. július. Ünnepi szám].

62 Vácz, 45.1. ("Emlékezzetek, keresztények: 500 éve Európa minden templomában megkondulnak 
délben a harangok, értésére adva az emberiségnek, hogy a magyarok megint egyszer visszaverték az 
ázsiai pogányság veszélyét.")
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tagságot mozgósították. A Magyar Házat erre az alkalomra teljesen felújították, 

tatarozták.

A kiállításból nem maradt ki a humor sem: "Egy kiállítás margójára (Jubileumi 

csipkelődés)" címen a Magyar Ház Értesítője 1956. július/ünnepi számában a "Fagyos 

Szúnyog" megírta a készülődés krónikáját (részlet):

De e Centro-lakra nem ismernél rá most, 
Hegyin-hátán állvány, girland, tányér, lábos, 
Bridzsasztal, törmelék, anübolsi plakát; 
Elszánt munkaosztag hasznosítja magát.

Elég a mókából, halljunk most komoly szót 
Értse meg a Nyugat a déli harangszót!
Tudja meg a világ, mit tett magyar érte,
Mit küzdött, szenvedett, vére s verejtéke 
Óvta a kultúrát, keresztet, békéjét 
- Nyugatnak. De mi lett a bére?
A halálharang, a trianoni "béke"...

Szóval ha betévedsz, egészen új kép vár: 
Ostromállapot, egy pót-Nándorfehérvár. 
Csak itt a várfalon nem egy Hunyadit látsz 
Legalább tucatot! ...

De Isten segéljen, mi nem hagyjuk magunk 
Bár mieink rabok, mi üldözöttek vagyunk 
Botondként döngetjük a kaput: a jussunk 
Magyarok Istene, csak egyszer hazajussunk!

A gazdanép pedig, ki életében nem hallott 
Délben megkondulni egy fia harangot, 
Most majd megtudja, hogy az mi fán terem 
íme a bizonyság, dokumentált terem.

Az 1956-os forradalom kitörésekor az emigráció azonnal megmozdult. Az 

Egyesületközi Tanács nevében, a segélyakció irányítását a Centro Húngaro vezette,63 de 

a hatalmas megmozdulás és annak kisugárzása az egész magyar kolónia munkája volt. 

Indokolt tehát, hogy külön fejezetben ismertessük.64

Az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos események: menekültek fogadása, 

elhelyezése, kapcsolatok fenntartása a hatóságokkal, megemlékezések, felvonulások, 

stb. még sokáig a Centro aktivitásainak középpontjában voltak.65

Ez az időszak egybeesett Argentína (egyik) komoly gazdasági krízisével, és az 

emigráció számos tagjának továbbvándorlásával. A Centro Húngaro tagsága is erősen 

megcsappant. Az egyesületi életben tevékenyen résztvevő tagok közül 50-re tehető 

azoknak a száma, akik 1955 és 1959 között megélhetési gondok miatt 

tovább vándoroltak. (Többek között Kerecsendi Kiss Mártonék, dr. Geldlich Jánosék,

63 Részletes leírása: Magyar Ház Értesítője, 1956. dec.-i számában
64 Lásd Az 1956-os Forradalom visszhangja Argentínában című fejezetet.
65 A forradalom kapcsán spanyolnyelvű kiadvány is készült: Kohánszky János Jenó'. En defensa del 

Occidente. (1957).
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dr. Kopits Imréék, Krúdy Ferencék, dr. Oláh László, dr. Farkas Lászlóék, dr. Vajay 

Szabolcs, Vörösváry Istvánék.)66

E nagy veszteség ellenére, a Centro Hűngaro az 50-es évek második felétől érte el 

aktivitásának tetőfokát. 1959-ben kiemelkedő esemény volt a dr. Theész János által 

megszervezett nagyméretű bélyegkiállítás, az argentin posta közreműködésével, amely az 

argentin sajtóban is kedvező visszhangra talált.67 1961-ben, a forradalom 5. évfordulója 

alkalmából megemlékezéseket szervezte« és kiadványok sorozatát adta közre.68

A 60-as években tagjainak létszáma meghaladta a 400-at. Élénk társadalmi és 

kulturális életet éltek, részben tagintézményeik rendezvényein keresztül. Ilyenek voltak 

többek közt a Mindszenty Akadémia előadásai és ankétjai, a cserkészcsapatok tábori 

beszámolói, a karácsonyi vásárok, amelyek több száz, sőt néha még annál is több embert 

megmozgattak.

A Magyar Ház 1971-ben áldozatul esett a városrendezési terveknek: a 9 de Julio 

sugárút kiszélesítése miatt az épületet lebontották és a Centro Húngaro székház nélkül 

maradt. Miután a tagok nagy többsége a Gran Buenos Aires északi zónájában lakott 

(lakik), a vezetőség tárgyalásba kezdett a másik két északi magyar egyesülettel: a BAME- 

vel és az Olivosi Magyar Kultúregyesülettel. 1973-ban megszületett a fúzió, amiből 

létrejött a ma is fennálló Hungária Magyar Egyesület.

A CENTRO HÚNGARÓBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK

A Centro Húngaro kezdettől fogva számos intézménynek adott otthont: a 

Mindszenty Akadémiának, a Pázmány Péter Szabadegyetemnek, a Magyar Harcosok

66 Vörösváryék továbbvándorlása a Magyarok Útja megszűnését is jelentette. (Lásd Sajtó fejezetet.) 
[Beszámoló a Mindszenty Akadémia 1959-es munkásságáról. Vácz E. [kézirat]. HKK.]

67 Magyar Népköztársaság követsége: "A magyar emigráció helyzete. A Centro Húngaro 
meglehetősen ügyes takükát alkalmazva, különböző kulturális rendezvényekkel igyekszik hatni a 
jobboldaltól való eltávolodás gondolatával foglalkozó emigrációra. Ilyen megnyilvánulás volt a 
napokban a Centro Húngaro székházában megrendezett magyar-argentin bélyegkiállítás. A kiállítás 
megrendezésén különösebb, ellenünk uszító megnyilvánulásra nem került sor. Egyedül Lombardi, az 
argentin Filatéliai Szemle főszerkesztője tért ki pozitívan az 1956-os ellenforradalomra. Barátaink 
szerint Lombardi beszéde zavaros, kapkodó volt, látszott rajta, hogy kellemetlen neki az ilyen irányú 
fellépés. - A kiállítás művészi érték szempontjából gyenge, technikailag viszont jól volt szervezve. 
[...] A mellékelt kiállítási levelezőlapon látható Dugovits Titusz reprodukció használata miatt 
véleményem szerint eljárást lehetne indítani a kiadó szerv ellen." [ 1959.10.28. MOL XIX-J-1 -j Arg. 
20/b, lO.d]

68 Lásd Az 1956-os Forradalom.... fejezetet.
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Bajtársi Közösségének, a Délamerikai Színjátszó Társulatnak és a tüzéreknek, a repülőit 

csoportjának. Égisze alatt 1953-ban a Mérnökök és Technikusok Köre alakult meg. 

Végül 1955-től a Zrínyi Ifjúsági Kör és két cserkészcsapat: a 39. sz. Magyarok 

Nagyasszonya leány- és 12. sz. Kinizsi Pál fiúcsapat kapott otthont a Magyar Házban. 

Ezenkívül két ifjúsági lap szerkesztősége is ott működött: a protestáns ifjúsági csoport 

értesítője, a Magvető(1953) és a Zrínyi Ifjúsági Kör lapja, a. Legyünk (1963-67).69

A Centro Húngaro szervezésében, 1953-ban megalakult a Magyar Ház 

könyvtára, dr. Vácz Elemér vezetésével, akitől 1954 végén dr. Theész János vette át. 

1955-ben 649 kötetből állt (321 magyar, 328 idegen nyelvű). 545-en kölcsönöztek ki 

könyveket abban az évben.70

Az ifjúság magyarság- és kulturális nevelése szempontjából elsődleges fontosságú 

volt a hétvégi magyar iskola és a cserkészet.71 Lényegileg ugyanazok a fiatalok alkották 

mindkettőt. Idővel úgy alakult, hogy szombaton cserkészösszejövetelekre jártak, 

vasárnap magyar oktatásra.

A hétvégi magyar iskola szerepét elsősorban a Máter Juhász Mária által összehívott 

Zrínyi Ifjúsági Kör töltöttebe. Megalakulásáról így emlékezik meg az egyik alapító

tag:

69 Lásd Sajtó fejezetet.
Magyar Népköztársaság követsége: "Az Argentínában éló'magyar emigráció helyzete. [...] A 
horthy tiszti banditák szervezete elsó'sorban is az MHBK-ban testesül meg. Hasonló összetételű a 
Centro Húngaro, a Pázmány Péter Szabadegyetem, a Magyar Mérnökök és Technikusok Köre és a 
БАМЕ is. Ezen egyesületeket egy u.n. egyesületközi tanács fogja össze, akik központilag látják el 
szervezeteiket megfelelő utasítással, melyek azt kötelesek végrehajtani. Az egyesületközi tanácsnak a 
fővárosban nem tagja a Törekvés, a Wildei és Avellanedai Magyar Egyesület. Remélhetőleg 
leszakítható lesz a dock-sudi és a valentin-alsinai magyar egyesület is. - A követség most azon 
dolgozik, hogy a wildei, avellanedai, dock-sudi és valentin-alsinai egyesületeket a Törekvés 
közreműködésével és részvételével kedvezőidőben egy tanács aláhozza össze.[...] A követségnek az a 
véleménye, hogy most, amikor az argentin belpolitikában és a gazdasági helyzetben ilyen komoly 
változások mennek végbe, amelyek kihatással varrnak az emigráció helyzetére is, de főleg a fasiszta 
emigrációra, akkor fontos feladat, hogy a tevékenységet fokozzuk részben a fasiszta emigráció ellen, 
részben az ingadozó szervezetek megnyeréséért." [1956.3.15. MOLXIX-J-l-j Arg. 20/b, lO.d.]

70 Titkári jelentés a Centro Húngaro 1955. évi működéséről. Magyar Ház Értesítője, 1956. ápr., 6.old. 
(1976-ban ez lett az alapja az 1973-ban megalakult Hungária Egyesület ma is működő több, mint 
6000 kötetet felölelő kölcsönkönyv- és levéltárnak, amely kezdettől fogva Haynalné Kesserű 
Zsuzsánna vezetése alatt áll).

71 1956-ban beindult a Magyar Ház hétvégi magyar iskolája, 6-14 éves gyerekek számára, Máter luhász 
Mária terve alapján és Halász János vezetése alatt. 8 tanerő foglalkozott délelőtt 10-től délután 5-ig 
30-35 gyerekkel. [Magyar Ház Értesítője, 1956. július, 4. és 16.1.]

\
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1952 augusztus... mint valami szép mesetörténet, úgy kezdődött. A 
Pintér-Stúdió tánctermében vagyunk, a tánckurzus vége felé, amikor 
váratlanul beállít hozzánk egy magyar apáca, azzal a furcsa indítvánnyal, 
hogy folytassuk tovább a táncdélutánokat, de egy kis magyar tanulással 
összekötve. - A csalétek jónak bizonyult s a következő vasárnap már 
félig tánciskola, félig ifjúsági kör voltunk. Még tisztázatlan volt előttünk a 
cél, csak annyit éreztünk, hogy egymáshoz tartozunk és egy más világból 
valók vagyunk, és ezt a "mást", ezt a miénket akartuk magunk közé 
megteremteni. [...]

Gyakorlatilag 3-4 órás összejöveteleken zajlottak le az órák, 
szombatokon vagy vasárnapokon. Idővel megalakult a junior csoport is. 
így már 13 éves kortól kezdve lehetett a Zrínyi Körben részt venni, 
egészen kb. 24 évig. Ez a korhatár aztán kitolódott, ahogy az évek múltak. 
Magyar irodalom, történelem voltak a fő témák. Akkoriban a magyar 
alapismereteket nem kellett még tanítani. A kolóniából összehívott több 
értékes tanerőt, akik alkalmi előadásokkal vagy rendszeres kurzusokkal 
tarkították és egészítették ki az összejöveteleket. Idővel a fiatalok is 
vállalkoztak előadásokra.72

Az ifjúság és az utánpótlás biztosítása érdekében meghatározó szerepük volt - és 

van - a Külföldi Magyar Cserkészszövetség kötelékébe tartozó cserkészcsapatok

nak. 73 A Magyar Házban (és a város más helyiségeiben) megtartott heti összejöveteleken 

kívül rendszeresen szerveztek csapatkirándulásokat, portyákat, akadályversenyeket, 

regös hétvégeket, nyáron kéthetes táborokat és vezetőképző táborokat. A cserkészet 

magyarságismereti követelményeinek része a magyar iskolában való részvétel. Ezért a 

Buenos Aires-i cserkészek mind rendszeresen jártak (és járnak) a Zrínyi kör, illetve más 

hétvégi magyar iskolák foglalkozásaira.74

(Mind a Zrínyi Ifjúsági Kör, mind a cserkészcsapatok ma már a harmadik 

nemzedék magyar gyerekeit nevelik az emigrációban, sok esetben az alapító fiatalok 

unokáit. A mai tanerők és cserkészvezetők, akik a gyerekekkel és fiatalokkal

72 Máter Juhász Mária kitüntetését indítványozó beadvány, I. 3., 4.1. Máter Juhász 12 évig vezette a 
Zrínyi Kört. 1964-ben visszatért Magyarországra. 1964-tól Lomniczy József, Benedek László és 
Benedekné Micsinay Mária, Zaháné Lomniczy Alexandra, Gorondiné Meleg Judit és Fóthy Gyula 
nevéhez fűzó'dik a Zrínyi Kör vezetése. A kör jelenlegi igazgatója Gáspámé Zumpf Erzsébeth. 
Közülük ketten elemista korban érkeztek Argentínába, négyen másodgenerációs magyarok.

73 A Magyar Cserkészszövetség 1946 óta működik külföldön, 1950 óta Garfield, NJ (USA) központtal. 
1990-ben (az 1948-ban betiltott magyarországi cserkészet újraindulásakor) felvette a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség nevet. Az egész nyugati emigrációt felölelő' ifjúsági mozgalom, 4 világrészen 
vannak csapatai. Tagsága a 60-as években elérte a 6000-et, jelenleg 3500 igazolt tagja van. Nevelési 
programjában kiemelkedő' szerepet kap a magyar nyelv és kultúra ápolása, szigorúan megszabott 
követelményekkel. Vüágszerte szorosan együttműködik a hétvégi magyar iskolákkal. Sok helyen a 
cserkészet adja nemcsak a tananyagot, de a tanerőket is. A külföldi cserkészmozgalmat 50 éven át, 
1996-ban bekövetkezett haláláig, Bodnár Gábor vezette.

74 Lásd a fejezet végét.
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foglalkoznak már saját soraikból kerültek ki, 95%-ban Argentínában születtek. Mindkét 

intézménynél a rendszeres foglalkozás óvodától érettségi korig teljed, szombatonként)75

A Magyar Házban kezdettől fogva otthont kapott intézmények közül kulturális 

szempontból négyet kell megemlíteni: a Délamerikai Magyar Színjátszó 

társaságot, a Mindszenty Akadémiát, a Pázmány Péter Szabadegyetemet és 

az Magyar Harcosok Bajtársi Közösségét (MHBK).76 A 60-as évek második 

felétől ide kell sorolni még a Szabad Fórumot, amely a magyar történelemmel, 

politikai múlttal és jelennel, a magyar sorskérdésekkel, valami a modern élet 

problémáival foglalkozott77

A Délamerikai Magyar Színjátszó Társaság (eredeti nevén: Magyar 

Színjátszó Társaság) az Argentínába emigrált magyarság első kulturális és társadalmi 

megmozdulásait hozta létre. Az oda kivándorolt hivatásos színészek - Cselle Lajos, 

Eszenyi Olga, Hajmássy Miklós, Komár Júlia, Páger Antal és Szeleczky Zita - 1948-ban 

megalakították a Magyar Színjátszó Társaságot. A társulathoz 1949-50-ben Vaszary 

Piroska és Szilassy László csatlakozott. Első előadásukat már 1948 decemberében 

tartották. Az elkövetkező években átlag havonta léptek fel új darabbal.78 A társulat,

75 1999-ben a Zrínyi Körnek 67 tanulója van, óvodástól középiskolásig: 10 óvodás, 53 elemi- és 
középiskolás. Emellett 4 magyarul nem tudó, magyar nyelvet tanuló gyermek (Széchenyi csoport). A 
cserkészcsapatoknak együttesen 69 tagja van, akik közül 28-an 10 éven aluli kiscserkészek). 
[Benedekné Mária közlése, 1999. július 10 és 11]

76 A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége rendszeres, havi összejöveteleket tartott. Az 1956-os évi 
programjában a következők szerepeltek: "A magyar középosztály a két vüágháború között" (dr. Vácz 
Elemér); "Eisenhower 1944. évi Normandia-i partraszállása" (Zoltay János); "Közös magyar-szlovák 
sorsproblémák", "A szlovák hadsereg a 2. világháborúban". Azonkívül meghívta a "velünk 
évszázados sorsközösségben élő nemzetek itt élő kimagasló képviselőit" - a szlovákokhoz hasonló 
előadások megtartására. "Ezen előadások célja a kölcsönös megértés előmozdítása, egymás 
problémájának megismerése útján, hogy így a felszabadulás után kialakulhasson a Kárpát - Duna 
Adna térségben a békésén együttélő népek közössege." [Magyar Ház. Értesítője, 1956. ápr., 12.1.]

77 A DélamerikaiMagyarság-gal szorosan együttműködve kéthetenként tartottak előadásokat meghívott 
előadókkal. Az előadók és résztvevők számára nem szabott meg ideológiai határokat, azért, hogy a 
témát minél szélesebb horizonttal tekintsék át. Emiatt a Fórumot "túl szabadnak" tartották és számos 
- javarészt elfogult - kritika érte, különösen az idősebb generációk részéről. "A légi hajózás 
hasznosságai" című ankétben, a repülés forradalmi jelentőségét a közlekedés, a kereskedelem, a kultúra 
s a hadviselés szempontjából vitatták meg. Cseh Tibor a Magyar sorskérdések sorozatban "Magyar 
alternatíva: a harmadik út és a minőség forradalma" címmel tartott széleskörű vitát kiváltó előadást. 
[Cseh Tibor közlése, 1999. júl. 10. Továbbá: Argentínai Magyar Újság, 1966. okt.]

78 Bókay János, Vaszary János, Kerecsendi Kiss Márton, Marschalkó Lajos, Seribe, Druten, Halász I., 
Herczeg Ferenc, Somerset Maugham, Nicodemi, Hunyadi Sándor, Móricz Zsigmond, Rákosi Viktor, 
stb., darabjait adták elő.
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Cselle Lajos igazgatósága alatt 1957-ig működött.79 A "Délamerikai" jelzőt a társaság 

1952-ben vette fel, amikor már nemcsak Buenos Airesben, de Montevideóban, Sáo 

Pauloban, Rio de Janeiróban és Caracasban is felléptek. Az 1957-ben megszűnt Magyar 

Színjátszó Társaság 1959 és 1967 között ismét működött, Hajmássy Miklós 

igazgatósága alatt.80

A társulatok összesen 117 előadást tartottak Argentínában, amikor is 99 darabot 

adtak elő. Ezek közül 65 magyar és 34 idegen szerző darabja volt. 18 darabot két 

alkalommal is játszottak. Az említett társulatoknál 11 hivatásos színész szerepelt és 195 

nem hivatásos, illetve műkedvelő.A Magyar Színjátszó Társaság / Délamerikai Magyar 

Színjátszó Társaság összesen 103, az Argentínai Magyar Nemzeti Színház 8 és az Új 

Magyar Színház 6 előadást tartott. Az legtöbbet szerepelt színészek: Váry Zoltán (hg. 

Hohenlohe Siegfried) 83, Hajmássy Miklós 76, Páger Antal 55, Komár Júlia 52 és 

Vaszary Piri 50 alkalommal, majd Szilassy László, Eszenyi Olga és Cselle Lajos.81

Az argentínai magyar színjátszás felbecsülhetetlen értékű komponense volt a dél

amerikai magyarság kulturális életének. A tények fenti, adatszerű felsorolása 

szükségszerűen szikár, nem érzékeltetheti a kellő mértékben az intézmény hatósugarát. 

Működésének rögzítése külön tanulmány tárgyát képezhetné.

Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia

Az akadémia gondolata dr. Vácz Elemér szerint "ott vetődött fel még valahol az 

Óceánon, valamelyik magyar emigránsokkal Argentínába tartó hajó fedélzetén. Testet 

akkor öltött, amikor 1949-ben a buenos-airesi Magyarok Útja c. lapban egy, az egész 

magyar emigrációra kiterjedő tudományos és kulturális intézmény szükségességét 

tárgyaló cikk után dr. Luttor Ferenc pápai protonotárius, az argentínai magyarság akkori

79 Szeleczky Zita 1950-ben kivált a társulatból és megalakította az Argentínai Magyar Nemzeti 
Színházat (1954-ben megszűnt).

80 Ellentétek következtében ez a társulat feloszlott 1968-tól Hajmássy Miklós újjászervezte a társulatot, 
míg a volt tagok nagyobb része Új Magyar Színház elnevezéssel új társulatot alapított, Brunáry Ilona 
igazgatósága alatt. Utóbbi másfél évig működött.

81 Dr. Vácz Elemér. "Adatok a Buenos Airesben működő magyar színtársulatok történetéhez" [Kézirat, 
HKK]
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vezetője, 1949. szeptember 7-ére a buenos-airesi Housten-hotel különtermébe néhány 

személyt összehívott az első megbeszélésre." Az ott megválasztott szervező bizottság 

munkába fogott, és 1950. június 10-én megtartotta alakuló gyűlését, majd december 18- 

ára kitűzte az Akadémia alapszabályok szerinti megalakulását.82 Előkészítő bizottság: 

Elnök dr. Luttor Ferenc, titkár dr. Demes Béla, tagok Fáy István, Kerecsendi Kiss 

Márton, Molnár Dezső és dr. Pajor Győző.83 A közgyűlés által megválasztott első 

tisztikara: dr. Luttor Ferenc elnök, dr. Haendel Vilmos alelnök, dr. Kopits Imre főtitkár, 

dr. Dezső László titkár, dr. Pajor Győző főügyész, dr. Dominits László ügyész, Sorg 

Antal főpénztáros és Fóthy Gyula pénztáros.84

Az Akadémia célja: a magyar kultúra ápolása, a magyar-argentin kul túrkapcsolatok 

kiépítése és a leigázott Magyarország igazának ismertetése és ébrentartása. 

Megvalósításához elsősorban előadás- és kiadvány-sorozatokat tervezett. Három 

osztályra tagozódott: a humanisztikus, a természettudományi-közgazdaságtani és a 

művészeti-irodalmi osztályokra; munkaterülete és hatásköre kiterjedt az egész magyar 

emigrációra. Programjába vette az argentin szellemi élet képviselőivel, valamint a más 

nemzetiségű tudósokkal és művészekkel való szoros együttműködést is. Az elfogadott 

alapszabály-tervezetet hozzászólásra megküldték a többi országokban élő magyar 

szakembereknek.8 5

82 A Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia tizenöt éve (1949-1963). Argentínai 
MagyarKultúrmunka l.sz., Buenos Aires. 1963, 1-3.1. A szervezőbizottság tagjai: Farszky Gyula, 
Fáy István, dr. Follmann Jenő, dr. Geldlich János, dr. Kehiday Gábor, dr. Kopits Imre, dr. 
Kövesligethy Radó, Krúdy Ferenc, dr. Oláh László, Széchényi Endre, Sorg Antal, dr. Vajay Szabolcs 
és dr. Zendy-Zucker Ferenc.

83 A pontos dátumok leírása érdekes adalékot ad az argentínai emigrációs élet első (minden szempontból 
nehéz) éveinek dinamikájáról, ugyanakkor aláhúzza az emigránsok igényét a kulturális és társadalmi 
szervezkedésre. Argentína esetében nem áll fenn Borbándi Gyula megállapítása, miszerint "a 
közügyekkel való foglalkozást, a kulturális és társadalmi tevékenységet az esetek túlnyomó 
többségében megelőzte a polgári egzisztencia megteremtése, a családról való gondoskodás és a 
környezetbe való zavartalan beilleszkedés. "(A magyar emigráció életrajza 1945-1985.1. 71.1.)

84 Mindszenty Akadémia. Jegyzőkönyv 1950. dec. 18. 1953-56 között az Akadémia vezetői: Krúdy 
Ferenc, Fáy István, dr. Kopits Imre, Fóthy Gyula. 1959-től dr. Kövesligethy Radó és dr. Vácz 
Elemér voltak az Akadémia élén.

85 Magyar Népköztársaság követsége. "A Centro-Húngaro olyan szervezetet hoz létre, amilyet 
akar. így nem régen létre hozta a "Mindszenty Akadémia"-t, ahol azóta állítólag már meg is kezdődtek 
az előadások. Szabadon tarthatják gyűléseiket különböző ürügyek alatt. így például szüreú 
mulatságokat, bálokat, táncmulatságokat, egyesületi-jubileumi ünnepségeket, stb." [1952.8.3. MÓL 
XDC-J- l-k-Arg-20/d- 07453/1-1952,12.d.]
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1951-ben megalakultak az Akadémia osztályai. Osztály-elnökül Argentínán kívül 

élő magyar szakembert választottak, ezzel is kihangsúlyozva az Akadémiának az egész 

külföldi magyar értelmiséget átfogó szerepét. Az egyes osztályok első tisztikara:

• Tudományos: dr. Orsós Ferenc elnök, dr. Oláh László, dr. Vácz Elemér
• Irodalmi és művészeti: Dohnányi Ernő,86 dr. Hohenlohe Károly Egon, Daday Ferenc
• Közgazdasági és társadalmi: dr. Fabinyi Tihamér elnök, Krúdy Ferenc, dr. Fülöp

László
• Műszaki és mezőgazdasági: Szily Kálmán elnök, dr. Kövesligethy Radó, dr. Hán

Ferenc

Megalakulását követően, 1951-ben az Akadémiának már 62 tagja volt. 1954-ben 

elérte a 200-as létszámot (beleértve 70 külföldi rendes és levelező tagot).87

Az Akadémia megalakulása az emigrációban lelkes visszhangra talált. A Magyarok 

Útja 1949. nov. 4-i számában beszámol arról, hogy a brazíliai Délamerikai Magyar 

Hírlap, a müncheni Hungária hosszú cikkekben méltatta, míg Landshutban az Iránytű, 

P. Kótai Zoltán lapja, három ízben közölt nagyobb cikket az Akadémiáról. A müncheni 

Magyar Kulturális Szövetség megítélése szerint az Akadémia megalakulása azért 

lényeges, mert "nemzeti felemelkedésünk egyetlen lehetősége a szellemi fegyverkezés 

által lehetséges". A világ minden tájáról érkeztek levelek, javaslatok, lelkesítő sorok. 

Legkifejezőbben talán Wass Albert fogalmazta meg az Akadémia jelentőségét, adott 

bátorítást a feladat elvégzéséhez:

A Mindszenty Akadémia megalapítása a magyar emigráció eddigi 
életének legjelentősebb eseménye. Mérföldkő, mely lezárja az egyéni 
portyázások és bukdácsoló kísérletezgetések korát és a magyar szellemi 
energiát egyetlen táborba gyűjti össze... A feladat nagy: a szertehulló 
magyarság megőrzése, egy új Magyarország szellemi előkészítése és a világ 
közvéleményének felvilágosítása, magunk megismertetése. Hiszem, hogy 
most új fejezet nyílik az emigráció történetében, mert lám igazat mond az 
írás: akikre feladatot bízott Isten, azoknak erőt is ád hozzá.[...]

Magyarságunkat csak egyetlen módon óvhatjuk meg a pusztulástól, 
ha a magyar kultúra és szellem fegyvereivel vértezzük fel magunkat. Ha a 
magyar szellem hagyományaiba kapaszkodunk és a magyar kultúra 
forrásvizéből táplálkozunk; az örök és kiapadhatatlan forrásból, mely 
hűségre tanít fajtánkhoz és új feladatokra serkent. Ne törődjetek a kicsiny

86 Dohnányi Ernő az argentin kormány meghívására 1947-ben érkezett mint emigráns. Néhány hónapig 
a tucumáni egyetemen tanított, onnan továbbvándorolt a hűvösebb klímájú Egyesült Államokba.

87 Az 1951-es, 1959-es, 1961-es 1968-as névjegyzéket lásd: 1948-as emigráció D. melléklet. 
Közbeeső adatok a A Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia tizenöt éve (1949- 
1963) c. kiadványban találhatók.
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hitűekkel, az aggodalmaskodókkal, az örökké kákán csomót keresőikkel, 
cinikus fölényesekkel. Ne gondoljatok a gáncs vetőkkel és a "hiába úgyis 
minden" kuvikoló halálmadaraival. Kiáltsátok a szemükbe és hirdessétek 
meg az egész világ felé: feltámad a mi kicsiny, eltaposott népünk, mert 
kultúrájába kapaszkodik. Ezért nincsen okunk a csüggedésre. És még 
valamiért. Azért, mert mindenütt, ahol életre mozdul a szétszórt, hazátlan 
magyarság nem a múló politika szavára kondulnak meg a lelkek, hanem az 
örök magyar kultúra hívására. A magyar kultúra szerte e világon születő új 
hajlékjai mind azt hirdetik: a magyarságnak csak a magyar szellemhez való 
hűsége hozhatja meg a feltámadást Mert ez olyan erő, amely győzni fog a 
mai pogány, materialista világon.88

Az Akadémia megalapítása azonban nemcsak magyar szempontból volt fontos. 

Lélektani szolgálatot is tett. Szellemi közeget nyújtott a szellemi munkához szokott 

embereknek, töltekezést jelentett a fizikai munka robotja után:

A szellemtudományok képviselői közül igen kevesen dicsekedhetnek azzal 
a szerencsével, hogy saját szakjukban, vagy akár csak rokonszakban is 
működhetnek itt az emigrációban. A teljesen idegen munkaterület, a 
megélhetési gondok és még számos más, emigrációs életünkkel 
összefüggő nehézség sok esetben teljes meddőségre kárhoztatja 
tudományos szakembereinket. Felmérhetetlen veszteség ez nemcsak egyéni 
és magyar, de a befogadó országok szempontjából is.89

Ilyen indíttatástól vezérelve kérte a Centro Húngaro Ifjúsági Csoportja az Akadémia 

tagjait egy sorozat ismeretterjesztő előadás megtartására90. (Ezekből fejlődött ki 1952-re 

a Pázmány Péter Szabadegyetem, amelynek eleinte az Akadémia volt a szellemi 

irányítója és ellenőrzője).91

Az Akadémia munkáját kezdetben megnehezítették a súlyos anyagi gondok, 

valamint a helyiség hiánya: "Tagdíj nem lévén, a legszükségesebb adminisztratív 

kiadások fedezése is nehézségekbe ütközött. Egy-egy ülés, vagy előadás megtartására 

hol valamelyik egyházi szerv adott helyet, hol a Centro Húngaro, vagy a Délamerikai 

Magyarság bocsájtotta rendelkezésre helyiségét."92 Az ezirányú gond 1953-ban

88 Magyarok Útja, 1949. okt. 3, és dr. Vácz Elemér: "Beszámoló a Mindszenty Akadémia 1959. évi 
munkásságáról. Elhangzott az Akadémia 1959. szept. 26-án rendezett társasvacsoráján" [Kézirat], 
173.1. [HKK]

89 Dr. Vácz E., a Tudományos Osztály titkárának jelentéséből, 1952. dec. 12. A Mindszenty Magyar 
Tudományos és Kulturális Akadémia tizenöt éve (1949-1963) 7.1.

90 Lásd feljebb, Centro Húngaro bekezdést. - A Mindszenty Akadémia elóadás-jegyzékét lásd 1948-as 
emigráció E. mellékletben.

911956-tól a Szabadegyetem szervezetileg az Akadémia alá tartozott [A Mindszenty Magyar Tudományos 
és Kulturális Akadémia tizenöt éve (1949-1963) 6.1.]. Lásd Pázmány Péter Szabadegyetem c.
bekezdést

92 A Mindszenty... tizenöt éve. 7.1.
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megoldódott, amikor az Akadémia állandó helyet kapott az újonnan megszerzett Magyar 

Házban, és megkezdődhetett a zavartalan akadémiai élet. Kiadványainak megjelenését 

ugyanakkor megkönnyítette, hogy a Danubio magyar nyomdavállalat többnyire ingyen 

állította elő őket.93

Az Akadémia működését legjobban a megtartott előadások jegyzéke szemlélteti.94 

1952-ben 18 előadás hangzott el, elsősorban a Pázmány Péter Szabadegyetem hallgatói 

számára. 1953-tól az Akadémia saját tagjai számára tartott előadásokat. Abban az évben 

11 előadás mellett egy művészestet és egy kiállítást rendeztek. 1954-ben 12 előadás 

hangzott el, köztük Milotay István távelőadása: "Hogyan járultunk hozzá mi magyarok a 

nyugati kultúrához" címmel.95 1955 volt az Akadémia legtevékenyebb éve: 17 előadást 

tartottak közel 800 hallgató előtt. Az 1956-os év még mozgalmasabb volt, ha nem is 

előadások tekintetében. Az Akadémia aktívan bekapcsolódott a Nándorfehérvári 

Ünnepségek rendezésébe,96 majd a magyar forradalom alatt a Centro Húngaro 

segélyakciójába. Nem lehetett szó előadások megtartásáról. Mészáros M. Lőrinc így írja 

meg a Mindszenty Akadémia és a Szabadegyetem hozzáállását: "Ekkor [a forradalom 

kitörésekor] az előadó termeket - a Centro Húngaro helyiségeit - elöntötte a 

forradalomértés a menekültek segítségére megindult országos mozgalom. Tanárok és 

hallgatók egyaránt, lázas, éjjel-nappali munkával, az otthoni magyar nép superegyetemi 

oktatásának engedelmeskedtek..."97 A segélyakció az Akadémia munkáját évekre 

megbénította, 1959-ig nem tartottak előadást. Ez idő alatt az igazgatóság felvette a 

kapcsolatot más magyar emigráns kultúrszervekkel (elsősorban a kanadai Helikonnal) a 

szorosabb együttműködés érdekében.98

93 Lásd "Danubio" c. bekezdést a Könyvkiadás fejezetben.
94 Lásd 1948-as emigráció E. mellékletet.
95 Milotay István (Szepesi András): Az "Új Magyarság" című napilap alapítója és a háború végéig 

főszerkesztője (Főmunkatársa: Oláh György); Mohácstól Budaörsig c. történelmi tanulmány szerzője.
96 Dobosi Szabó László ez alkalommal megfestette Mindszenty József bíboros hercegprímás képmását, 

amelyet Mons. Santiago Coppello Buenos Aires bíboros érseke jelenlétében lepleztek le.
97 Mészáros M. Lőrincz: "Magyar kulturális élet Argentínában. A Mindszenty Tudományos Akadémia 

és a Szabadegyetem". Kárpátok népe, 74.1.
98 A Mindszenty ... 15 éve, 12.1. A kezdeményezés Krúdy Ferenc akadémiai elnök Kanadába való 

emigrálásával meghiúsult.
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1961-ben az Akadémia meghívására és vendégeként Argentínába érkezett Tollas 

Tibor, az 1956-os forradalom költője és a müncheni Nemzetőr c. lap szerkesztője. 

Látogatása, az irodalmi est megtartásán túl, jelentős eseménye volt a kolóniának. 

Kihallgatáson fogadta az argentin államelnök, a külügyminiszter, a pápai nuncius, 

szerepelt az argentin televízióban, beszélt a rádióban, sajtófogadáson tájékoztatta az 

argentin sajtó képviselőit és látogatást tett számos argentin politikai és társadalmi 

személyiségnél."

Mindszenty József hercegprímás 70-ik születésnapja alkalmából az Akadémia az 

argentínai magyar egyházakkal és a többi egyesületekkel együtt rendezett ünnepséget, 

amelyen mind a négy keresztény lelkész: P. Pesti József róm. kát., Nagy Balázs Dezső 

református, Ocsenás József evangélikus és Molnár Antal baptista lelkészek együtt 

imádkoztak.100

Az Akadémia életének egyik legjelentősebb megmozdulása az 1962-ben 

megrendezett ifjúsági ankétja volt, dr. Vácz Elemér szervezésében.

Április 28-án a magyar ifjúság jelen, mint jövő helyzetének, feladatának és 
hivatásának megbeszélésére a magyar egyházak és egyesületek 
bevonásával a Magyar Házban közel 300 érdeklődő jelenlétében folyt le a 
rendkívül érdekes és fontos, közel 7 óra hosszat tartott megbeszélés. Dr.
Vácz Elemér megnyitóján kívül előadást tartottak: M. Juhász Mária: Ifjúság 
és magyarság; dr. Zilahi Sebess Jenő: Helyzetkép a magyar emigrációs 
ifjúságról; dr. Dominits László: Az ifjúság a magyar ügy szolgálatában; dr. 
Kövesligethy Radó és Benedek László: Ami összehoz és ami szétválaszt 
(Idősek és fiatalok egymásra találásának kérdése) címen. Az előre 
elkészített, sőt meghívókkal együtt szét is küldött előadásokhoz több, mint 
50-en szóltak hozzá.101

Az elkövetkező években még két ankétot tartott az Akadémia. 1963-ban "A magyar 

jövő megőrzése" címmel házassági ankétot: mennyiben és mivel lehetne előmozdítani a

" A Mindszenty ... 15 éve, 18.1. - Tollas Tibor argentínai útja kapcsán Andaházy Kasnya Béla támadó 
cikket közölt a La Razón argentin napüapban. [A Magyar Népköztársaság követsége 1961. július 20- 
i jelentése. MÓL XDÍ-J-l-j Argentína 20/b, lO.d]

100 Az ünnepi beszédet dr. Maróthy-Meizler Károly tartotta; az ünnepélyen szerepelt Szeleczky Zita 
színésznő' és a Zrínyi Ifjúsági Kör tagjai is. A Mindszenty ... 15 éve, 20.1.
A Mindszenty ... 15 éve, 21.1. [Az ankét eredményét az Akadémia külön kiadványban ismertette, és a 

többi országokban levő magyar emigrációs szervezeteknek is megküldte.] Lásd továbbá: dr. Theész 
János: '33 éve történt... Ifjúsági ankét". Magyar Hírlap 1995. május, 3.1.

101
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magyar ifjúság egymásközötti házasodását. 1965-ben "Az argentínai magyarság mai 

helyzete és feladatai" címmel az emigráció jövőjéről.

Gárdonyi Géza születésének 100-ik évfordulóján, 1963-ban az Akadémia a Buenos 

Aires-i Magyar Színjátszó Társasággal közösen emlékestet tartott, majd a társulat 

Hajmássy Miklós betanításában bemutatta Gárdonyi: Annuska című darabját. 

Hasonlóképpen, 1964-ben, Madách Imre halálának 100. évfordulóján, Síkos Endre 

előadása után a társulat előadta Az ember tragédiája 5. színét.

A Mindszenty Akadémia kiadványai

Működése során a Mindszenty Akadémia 25 magyar- és 12 spanyolnyelvű 

kiadványt jelentetett meg.102

Első kiadványa, 1956-ban, Elszakított magyarság címmel három tanulmány volt a 

Trianon által elszakított területek két világháború közötti életéről: Szilassy Béla a 

felvidéki, Homonnay Elemér a délvidéki és Zathureczky Gyula az erdélyi magyarság 

helyzetéről írt.

Az összegyűjtött kultúrmunkák között kiemelkedők az argentin társadalom számára 

spanyolul kiadott munkák: Az Anuario para el X. aniversario de la Academia de Ciencias 

у Social Mindszenty 1949-1959, amely az Akadémia 8 tagjának tanulmányát tartalmazza.

Az 1956-os forradalom ötödik évfordulója alkalmából a La Argentina у la 

Revolución Húngara en el ano 1956 címmel és "Historiador" jelzéssel, az Akadémia 

spanyolnyelvű ismertető könyvet adott ki, dr. Dezső László szerkesztésében.

1965-ben az Akadémia támogatásával, a Comité Húngaro pro Transilvania 

kiadásában megjelent a Transilvania. Probléma candente de Europa című tanulmány-kötet. 

Zathureczky Gyula "Die Siebenbürgische Frage" c. tanulmányának spanyolnyelvű 

fordításával ismertette az erdélyi magyarság történelmi hátterét és jelen helyzetét. A 

könyvet széles körben telj esztették a hivatalos szervek képviselői között.103

102Jegyzékükaz 1948-as emigráció F. mellékletben található). Az egyik Akadémiai tag, Oláh György, 
1951-ben elhangzott székfoglaló beszédének szövege Az Antikrisztus itt jár közöttünk c. kötetének 
függelékében jelent meg 1973-ban [Transsylvania kiadó].

103 A könyv a Transsylvania kiadó gondozásában jelent meg. [Lásd Könyvkiadók fejezet alatt].
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Különösen értékes az 1968-ban közzéadott bibliográfia, Hungarica, amely a 

Buenos Aires-i Biblioteca Nációnál magyar vonatkozású könyveinek jegyzékét 

tartalmazza. Dr. Vácz Elemér 1739 magyar könyvet, illetve 1951 kötetet jegyzett fel.

Az Akadémia tagjainak tudományos folyóiratokban megjelent cikkei közül 

kiemelkednek a vidéki egyetemekre került tudósok munkái - az emigráció első éveitől 

kezdve: Dr. Aczél Márton és dr. Oláh László biológusok a tucumáni egyetemen, dr. 

Sánta-Pintér Gyula történész a córdobai egyetemen, dr. Ferdinándy Mihály, 

Ferdinándyné dr. Zalán Magda és dr. Gallus Sándor történészek a mendozai egyetemen, 

együttesen csaknem 50 tudományos cikket adtak ki 1948 és 1953 között. Buenos 

Airesben dr. Buchinger Mária botanikus 17, míg dr. Follmann Jenő bőrgyógyász 65 

tudományos cikket jelentetett meg 1951 és 1958 között.105

104

Pázmány Péter Szabadegyetem

A Magyarországon érettségizett, de a menekülés következtében továbbtanulni nem 

tudó fiatalok kérését a Mindszenty Akadémia magáévá tette. 1951-ben az Akadémia tagjai 

hat ismeretterjesztő előadást tartottak az egyetemista-korú fiataloknak.106 Ám a fiatalok 

formális egyetemi keretet igényeltek. így született meg a Pázmány Péter Szabadegyetem.

1952 áprilisában Dr. Luttor Ferenc apostoli protonotárius ünnepélyes keretek 

között, Te Deummal nyitotta meg. A megjelentek között ott volt Bobrik Arnó volt követ, 

a Magyar Nemzeti Bizottmány argentínai megbízottja, vitéz Keleméry Tamás, az MHBK 

elnöke, gróf Széchényi Endre, a Centro Húngaro társelnöke, dr. Dominits László, a 

Magyar Keresztény Népmozgalom argentínai megbízottja, továbbá az Unió, a Magyar

104 Számbelileg legtöbb a budapesti egyetem orvosi karának doktori értekezései (313 kötet), utána 
következnek a szegedi egyetem kiadványai 57 és a Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 65 
kötettel. Magyarországon megjelent kötetek száma 1087 (1945 előtti kidások). [Hungarica Előszó, 1- 
2.1.] Dr. Vácz alaposságára jellemző, hogy a bibliográfiával egyidejűleg 1970.8.14-i dátummal egy 
listát küldött a Biblioteca Nacionalnak a katalógusukban előforduló hibás feljegyzések javításaival. 
162 hibás nevet, címet, vagy elhelyezést jegyzett fel. [Vácz hagyaték, HKK]

105 Dr. Vácz E. Bibliográfia de los libros у estudiospublicadospor autores húngaros en la Argentina. A 
spanyolnyelvű cikkek bibliográfiája szükségszerűen nem teljes.

106 L4sd Centro Húngaro és Mindszenty Akadémia bekezdéseket, valamint az 1948-as emigráció G. 
mellékletet.
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Egyesületek Tanácsa, a Mindszenty Akadémia, az egyházak és argentínai magyar sajtó 

képviselői, valamint a régi és új kolónia számos tagja, és elsősorban az ifjúság.107

A Szabadegyetem tiszteletbeli rektora Fáy István, tb. dékánja dr. Kopits Imre, 

igazgatója Vajay Szabolcs lett. A diákszövetségi ügyeket dr. Rajczy Imre intézte, titkár 

Szentpétery Attila, quaestor Szabó Zsombor, könyvtáros Lomniczy József lett.108 

Felépítése: trimeszterenként heti négy óra előadás, amelyekre szabályosan be kellett 

iratkozni. A hallgató fényképes diákigazolványt kapott, a tanév végén vizsgáznia kellett. 

Látogatójegyet is vásárolhattak azok, akik nem akartak diplomát szerezni. Az akkori szűk 

keretek között a diákoknak mindenféle kedvezményt igyekeztek felajánlani: szendvicset 

azok számára, akik csak későn tudnak megérkezni; árengedményt a diákigazolvány 

fényképéhez; spanyol nyelvleckéket - árengedménnyel; ingyenes könyvtárhasználatot, 

30-40%-os árengedményt a két színjátszó társaságba.

Az első években hetente kétszer, kedden és pénteken este voltak az előadások. 

1952 első trimeszterében 75 beiratkozott hallgató volt. A legfiatalabb 14, a legidősebb 

68 éves. 14-30 év között 52, 30-45 között 14, 45 éven felüli 9 hallgató (31 nő, 44 

férfi). Ezekhez 20-25 be nem iratkozott látogató is járult. 19 professzor részéről 25 

estén elhangzott 40 előadás jelenléti íveit összesen 1397-en írták alá, azaz az átlagos 

jelenlét az első trimeszterben 56-ot tett ki. A második trimeszter jelenléti adatai 

hasonlók.109

Az első évben 13 vizsgatárgy volt, vagyis olyan tárgyak, amelyekből egy vagy két 

trimeszteren keresztül voltak rendszeres előadások: diplomáciatörténet, fizika, földrajz, 

lélektan, magyar irodalomtörténet, magyarságtudat, mitológia, művészettörténet, 

nemzetvédelem, néprajz, természettudomány, törvényismeret és világtörténelem. Ezeken 

kívül elhangzottak vegyes-tárgyú előadások is (kultúrfilozófiai, szociálpolitikai, zenei,

107 Délamerikai Magyarság 1952. ápr. 29
108 A Mindszenty Akadémia részéről a Szabadegyetem vezetői voltak: 1951-52-ben Fáy István és dr. 

Kopits Imre, 1953-ban dr. Kövesligethy Radó és dr. Koppányi Dénes, 1954-ben dr. Kopits Imre és dr. 
Vácz Elemér, 1955-ben dr. Kövesligethy Radó és dr. Hamary Dániel, 1959-ben pedig Sütő Nagy 
László és dobosi Szabó László. [A Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia tizenöt 
éve (1949-1963) 6.1.]

109 Délamerikai Magyarság 1952. aug. 1. ill. nov. 18
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jogbölcseleti, élettani témákból, esetenként spanyol nyelven is). A távolélő professzorok

írásban küldték be előadásaikat.110

Mind a vizsgatárgyakat képező, mind pedig a vegyes tárgyú előadások szövegét 

folyamatosan közölte a DélamerikaiMagyarság, ahol a Szabadegyetemnek rendszeres 

rovata is volt.

Ezt az amúgyis intenzív aktivitást heti szemináriumokkal még fokozták. 1952-ben 

a Mindszenty Akadémia tagjai minden este tartottak szakszemináriumot: filozófiait dr. 

Dezső László, diplomácia történetit dr. Sánta-Pintér Gyula, néprajzit dr. Vincze Lajos, 

fizikait Sütő Nagy László, és politikait dr. Bethlen Gábor vezetésével. Emellett az év 

folyamán hét ízben vetítettek kulturális és oktató filmeket vagy állóképeket, és egy 

elektrofonikus hangversenyt is rendeztek:

A hallgatók év végén a tizenhárom tárgyból írásban vizsgáztak. Mindegyik 

tárgyból 3-3 tétel volt. Ezeken kívül volt egy kötelező magyarságtudati tétel kidolgozása. 

Minden jelölt 4 vizsgatárgyat választott, amelynek 2-2 tételét kellett kidolgozza. A 

fennmaradó tételek közül szabadon kiválasztott még 4-et.111

A sajtó-közleményekből kitűnik, hogy a szabadegyetem működése nagy 

visszhangot keltett a szabad világ magyar sajtójában. A müncheni Hungária, az 

ausztráliai Dél-Keresztje, a washingtoni Új Magyar Út, a New York-i Amerikai Magyar 

Népszava, a párizsi Ahogy Lehet elismerő cikkekben méltatták a Szabadegyetem 

működését. A Radio Free Europe Magyarországnak szóló adásában tíz perces ismertetést 

sugárzott szét a Szabadegyetem megalakulásáról. Kiemelte a Buenos Aires-i szervezők 

önként vállalt áldozatos külön munkájának és a kommunista párt parancsra történt otthoni 

túlteljesítési kötelezettségnek kirívó ellentétét. A párizsi Radiodiffusion Frantjaise 

"Magyar kultúráiét Argentínában" címmel tíz perces műsort sugárzott a 

szabadegyetemről.

110 Lásd 1948-as emigráció G. melléklet.
111 Az 1952-ről szóló adatok a Délamerikai Magyarság ápr. 29., máj. 13., 20., jún. 3., 6., 10., 13.,

17., 20., 24., 27., júl. 1., 4., 11., 15., 18., 22., 25., aug. 1., 8., 15., 20., 26., 29., szept. 2., 7.,
19., 26., 30., okt. 21, 31., nov. 14., 18., 21. és dec. 12. számaiban találhatók.
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Ugyanakkor az emigrációban szétszórt, legkülönbözőbb felfogású és pártállású 

közéleti emberek és szellemi vezetők részéről érkezett szerencsekívánat: Az év során dr.

Habsburg Ottó, Horthy Miklós, dr. Eckhardt Tibor, kisbamaki Farkas Ferenc, dr. 

Domahidy András, Bakách-Bessenyey György, Fábián Béla, Oláh György, Edelsheim- 

Gyulay Lipót, Acsay László, Csukássy Lóránt, dr. Lotz János, Kállay Miklós, 

Radvánszky Antal, dr. Szász Béla, dr. Nagy Vince, Hlatky Endre, dr. Kolossváry Béla, 

dr. Gallus Sándor, dr. Soós Géza, dr. Pálinkás László és dr. Dobolyi Lajos ezredes - 

többek között - küldtek a világ minden tájáról meleghangú elismerő leveleket. 

Felvetődött - ha nem is a lehetőség - de annak a reménye, hogy "a Szabadegyetem 

kiindulópontja lesz az összmagyarság értékes elemei egymásra találásának"112. Ilyen 

lelkületben fogadta a Szabadegyetem annak a hírét, hogy Magyarságtudományi 

Szeminárium alakult meg Montevideoban, és felajánlotta a tanterv- és előadáscsere 

lehetőségét113

A Dél am erikái Magyarság 1952. szeptember 2-i spanyolnyelvű vezércikkében 

ismerteti a Pázmány Péter Szabadegyetem nemzetközi kisugárzását114

112 Délamerikai Magyarság, 1952. nov. 21
113 A Magyar Külügyminisztérium 1953. febr. 3-i levélben információt kér a Követségtől a 

Szabadegyetemmel kapcsolatosan: "A Scotsman című angol lap november 15-i száma jelenti, hogy 
emigráns tanárok és tudósok csoportja u.n. "szabad magyar egyetem"-et alapított Buenos Aires-ben és 
hogy az egyetem részére szolgáló adományokat a buenos airesi angol követség kultúrosztályára kérik 
beküldeni. Erről az ügyről különböző emigráns, fasiszta lapok is írtak. - Kérjük a követséget, nézzen 
sürgősen utána ennek az ügynek, szerezzen be róla az abban szereplő személyekről stb. minden lehető 
tájékoztatást és igyekezzék megbizonyosodni arról, hogy a buenos airesi angol követség valóban üyen 
nyütan támogatja-e ezt a fasiszta emigráns csoportot." [MÓL XDC-J-l-j Argentína, 20/k, lO.d.] 
Részletes jelentésében a Követség a kérdésre így tér ki: " Ami az adományokat a buenos airesi angol 
követség kultúrosztályának való továbbítását illeti, a helyzet valószínűleg a következő: Az angol 
követség, de általában a többi kapitalista követségek is, elég szoros kapcsolatban vannak a 
fentemlített egyetemmel. Állandóan különböző könyvadományokat juttatnak el az egyetem könyvtára 
részére. Tehát az angolok által elismert egyetemnek, a buenos airesi angol követségen keresztül való 
adományok küldése lehetséges. Mint ahogy előfordult például, hogy a Hollandiai Egyetem adományát 
is ünnepség keretén belül adta át a buenos airesi holland követ, a fentemlített "Szabadegyetemnek". 
[MÓL XDC-J-l-j Argentína, 20/k, lO.d.] A Követség 1953. április 30-i dátummal részletes 
jelentést küld a Szabadegyetemről, tisztikaráról, előadóiról, amelyet a Délamerikai Magyarság 
számaiból vett át. Még hozzáfűzi: "A 'Szabadegyetem' működésére vonatkozólag megállapítható, 
hogy a hallgatóság "törzskarát" a Centro Húngaro Ifjúsági Csoportja, továbbá a Buenos Airesben lévő 
fasiszta emigránsok gyermekei alkotják. [...] Már nem egy nyugati követség vezetője, illetve 
kulturális^beosztottja fejezte ki elismerését, kormánya nevében, a "Szabadegyetem" sikeres 
munkájáért. Ebből látszik, hogy Luttorék nagy súlyt helyeznek a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére, 
a Szabadegyetem "sikereinek" érdekében. [MÓLXDC-J-l-j Argentína, 20/k, lO.d.]

114 Az argentin sajtótörvény azokban az években kötelezővé tette, hogy minden Argentínában megjelenő 
idegennyelvű újság spanyolnyelvű vezércikket közöljön, amit az argentin sajtó átvehet.
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EDITORIAL. Argentína: Cuna del Renacimiento Espiritual Hüngaro. Re: 
Congreso Mundial de la Juventud Universitaria reunido en Buenos Aires. 
Resolución de la comisión que trató el téma: "La juventud universitaria ante 
el panorama político-económico-social mundial у su posición ante las 
corrientes materiales." Memorandum por parte de países bajo yugo 
soviético (Situación de bochomo у abatimiento en que se encuentran las 
Universidades de los países detrás de la "Cortina de Hierro" [...]
El tercer punto de nuestro interés particular es que la iniciativa de este 
Memorandum ha sido un llamamiento de la Universidad Libre Hűngara 
que funciona en el seno del Centro Húngaro de Buenos Aires. Esta entidad 
cultural, - űnica en el mundo libre, - fomenta los estudios de cultura 
generál de la numerosa juventud húngara radicada en la Argentina у hasta 
hace llegar su ensenanza a la diáspora húngara, en todo el mundo: a 
Francia, Estados Unidos, Brasil, Australia, etc. Así puede considerarse la 
Argentína сото сипа del renacimiento espiritual hüngaro."

A sok dicséret és ünnepélyesség mellett nem maradhatott el a csipkelődés sem. 

Miután szakavatottan és tudományos alapossággal dolgozták fel az alapokmányt, annak 

terjedelme a kolóniának humoros reakcióját váltotta ki. A Moszkitó, a kolónia élclapja így 

méltatta:

Zárt tárgyalás. Költséget és fáradságot nem kímélő külön tudósítónknak 
sikerült megszereznie a Szabadegyetem készülő Alapokmányának 
hétpecsétes titokként őrzött három első kötetét. Jogügyi szaktanácsadónk 
nézete szerint a már meglévő néhányszáz praktikus és a 
villámadminisztrációt intézményesen biztosító paragrafus az alábbiakkal 
lenne kiegészíthető:

5 899. A tb. Dékán köteles minden körmondatot félórán belül befejezni 
még akkor is, ha a mondat végén az ellenkezőjét állítaná, mint az elején. Öt 
perc meghosszabbítás engedélyezhető azesetben, ha az első harminc perc 
során a mondat állítmánya "aprima vista" nem derül ki.
5 900. Az igazgató akkor is diktátornak tekintendő, ha a diktatúra 
alkotmányos, az alkotmány demokratikus, a demokrácia pedig nem népi.
Ha a felsorolt feltételeknek netán az ellenkezője igaz, az igazgató akkor is 
diktátornak tekintendő.
5 901. Amennyiben a nagy rutinnal megszervezett Igazgató-Tanács 
tagjainak száma meghaladná a hallgatókét, a két testület a látszat kedvéért 
időnként helyet cserélhet. Ilyenkor a tb. Dékán automatikusan önképzőköri 
elnökké lesz, akadémiai tisztének épségbentartása mellett.115

Az évek folyamán a Szabadegyetem munkája egybeolvadt a Mindszenty

Akadémiáéval. A két szervezet előadásait egyre inkább ugyanazok az előadók tartották -

ugyanannak a hallgatóságnak. Ezért 1956-tól a Szabadegyetem szervezetileg is az

115 Moszkitó. Első szám. 1953 március, 7.1. Ugyanezen szám 3. oldalán "Egyedem-begyedem" címmel 
humoros vers jelent meg a Szabadegyetem működéséről.



39

Akadémia alá került. Ilymódon, mint maga az Akadémia is, 1957-58-ban szünetelt, míg 

1959-ben teljesen beolvadt az átszervezett Mindszenty Akadémiába.116

A Centro Hüngaróban működő intézményeken kívül kulturális szempontból fontos 

szerepet játszottak az egyházak havi előadásai.117 1965-től kiemelkedőek voltak a 

Magyar Református Gyülekezet kultúrdélutánjai, Nt. Szabó Imre és felesége 

szervezésében. Az egy-egy éves ciklusra tervezett előadássorozatok elsősorban a kortárs 

magyar irodalmat ölelték fel. Egyik év kerete "Haza, a magasban" volt. Illyés Gyuláról, 

Németh Lászlóról, Kós Károlyról, Ady Endréről, Nagy Lászlóról, Weöres Sándorról és 

számos erdélyi íróról hangzottak el előadások, részben meghívott előadókkal. A 

kultűrestek keretén belül tartotta meg Ignácz Rózsa 1968-ban az "Anyanyelve magyar" 

című előadását, amelyet a Transsylvania kiadó nyomtatásban is megjelentetett.118

Ifjúságnevelés

Az 1948-as argentínai magyar emigráció kulturális teljesítményeiről nem adnánk 

teljes képet, ha nem említenénk meg az ifjüságnevélés intézményeit: a magyar iskolát és a 

cserkészetet.

Ifjúsági vonalon a legjelentősebb munkát kezdetben az Angolkisasszonyok 

végezték. Ők teremtették meg a Plátanosi Intézetet, amely mind az oktatás, mind a 

cserkészet terén az ifjúsági munka szellemi központja lett. A kötelező spanyol nyelven 

kívül magyar nyelven is folyt a tanítás a bentlakó gyermekek számára. M. Juhász Mária 

onnan indította el a Zrínyi Kör munkáját is.

A cserkész szervezkedés Argentínában már 1948-ban indult az akkor érkezett 

férficserkészek között.119 Ifjúsági szinten 1952-ben kezdődött a cserkészmunka, amikor 

Nt. Leskó Béla evangélikus lelkész megalapította a 12. sz. Kinizsi Pál cserkészcsapatot. 

Egy évvel később, a Máterek lelkes támogatásával őrsvezetőképző tábort tartottak

116 A Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia tizenöt éve (1949-1963), 6.1.
117 így az evangélikus "Krisztus Keresztje" gyülekezetben és a Szent István Kör (Szent László 

Kollégium, P. Pesti József S.J. vezetése alatt). Kutatásom erre a területre nem terjed ki.
118 Lásd Könyvkiadás fejezet, Transsylvania kiadó.
119 Többek között P. Kótai Zoltán, dr. Szabó Gyula, dr. Vácz Elemér. Ők adták ki a Jó munkát! 

füzeteket. [Lásd Bibliográfia].
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Plátanoson. Ekkor indult meg a cserkészmunka az intézet bentlakói számára,120 amiből 

aztán Máter Bodolai Margit vezetésével a Buenos Aires-i lánycserkészet nőtt ki.

1955-ben már négy cserkészcsapat működött Buenos Airesben. Egy vegyescsapat 

a déli zónában (Plátanoson), egy fiúcsapat az északiban (a B. A.M.E.-ban) és kettő (egy 

fiú- és egy lánycsapat) a városban, a Magyar Házban.121 Az 1960-as évek második 

felében a Szent László Kollégium keretén belül egy fiú- és egy leánycserkészcsapat 

alakult. A Buenos Aires-i csapatok a 60-as évek elején együttesen 200-nál több aktív 

cserkészt tartottak számon.

Az évek folyamán több hétvégi magyar iskola is létrejött Buenos Airesben. A 

már említett Zrínyi Ifjúsági Körön kívül, 1965 és 1972 között a Református Egyház

ban működött iskola, Szabó Miklósné Sári néni vezetése alatt (Magyarország első 

matematika doktora). Magyart, matematikát, földrajzot, történelmet, irodalmat, hittant és 

furulyát tanítottak. Kb. 15-18 diákja volt, felekezeti különbség nélkül. Közülük többen a 

Zrínyi Ifjúsági Körbe is jártak.122

A fentieken kívül, az északi zónában (Olivoson) a P. Pesti József által létrehozott 

Szent István Magyar Kör Szent László Kollégiumában tartottak fenn hétvégi magyar 

iskolát, a déli zónában pedig Valentín Alsinan illetve Wilden volt magyar oktatás.123

Az ifjúsági szervezetek nagy érdeme, a magyar nyelv és kultúra ápolásán 

túlmenően, hogy egybeolvasztotta az emigráció fiatalságát. Nem volt megkülönböztetés 

köztük sem származásuk, sem vallásuk, sem pedig szüleik politikai beállítottsága miatt. 

Az ifjúságot kezdettől fogva összekötötte a magyar gyökeréhez és kultúrájához való 

ragaszkodás. 124

120 a 15. sz. Pannónia Sacra cscs., M. Komássy Rafaela szervezésében.
121 3. sz. Regnum Marianum fiú-, 12. sz. Kinizsi Pál fiú-, 15. sz. Pannónia Sacra vegyes-, 39. sz. 

Magyarok Nagyasszonya leánycscs. A cserkészet argentínai vezetése az 50-es és 60-as években 
elsősorban Balogh-Kovács Judith, Benedek László, M. Bodolai Margit, Demkó-Belánszky Andrea, P. 
Domonkos László, Fóthy Gyula, Fóthy István, Nt. Hefty László, Kessem Judit, Nt. Leskó Béla, 
Pongrácz Béla, Szabóné Réz Anna, Theész Margit és Vass Dénes nevéhez fűződik.

122 Benedekné Micsinay Mária közlése. (1999. júl. 10).
123 Az argentínai ifjúsági munka feltárása külön tanulmányt igényel. A Magyar Népköztársaság 

követsége 1952-ben utal egy Valentin Alsina-i magyar iskolára: "A Luttorék vezetése alatt álló 
Valentin alsinai magyar egyesület magyarnyelvű iskolát tud fenntartani a hatóság engedélyével. [...]" 
[1952.8.3. MÓL XK-J-l-k-Arg-20/d-07453/1-1952,12,d.]

124 Lásd: A Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia Ifjúsági ankétja (1962. április
28).
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS AZ 1948-AS EMIGRÁCIÓ

Az 1948-as emigráció és a Magyar Népköztársaság követsége között 

természetszerűleg ellenséges volt a viszony. Két merően ellentétes világnézet 

képviselőiként álltak szemben egymással, és ez meghatározta kapcsolatukat az 

elkövetkezendő évtizedekben. A 48-asok politikailag a jogfosztott, keresztény 

Magyarország letéteményeseinek tekintették magukat. Feladatukat a Centro Hüngaro 

elnöke így fogalmazta meg: "Nekünk, szabad világban élő magyaroknak változatlanul 

folytatnunk kell a harcot a magyarság megmaradásáért. S ebben a feladatban benne

foglaltatik a nyugati világ felvilágosítása a magyarság helyzetéről és dunamedencei 

szerepéről, de benne foglaltatik az is, hogy a magyarság fennmaradásáért magunk között 

is folytassuk a szüntelen munkálkodást."125 Ilyen szellemben alakították ki koloniális 

életüket, intézményeiket, kapcsolataikat. Teljesen elhatárolták magukat a Magyar 

Népköztársaság követségétől, amely számukra az elnyomó szovjet-kommunizmust 

jelentette, és ennek alapján legitimitását sem fogadták el. A Magyar Népköztársaság, a 

maga részéről, veszélyesnek és ártalmasnak ítélte az új emigránsokat és valódi harcot 

indított ellenük. Fontos feladatának tekintette az emigráció hatálytalanítását, illetve - 

szóhasználatával élve - bomlasztását.

Az ellenséges viszony már a Magyar Népköztársaság hivatalos megalakulása előtt 

is fennállt. A tengerentúli kivándorlások kezdetén, a Magyarok Világszövetsége akkori 

alelnöke és későbbi ügyvezető elnöke, Ács Tivadar, a külügyminiszternek 1947. június 

6-án írt levelében kifejtette álláspontját Mons. Dr. Luttor Ferenc és a segítségével 

Argentínába kivándorló nagyszámú menekülttel kapcsolatosan: "Politikai, 

állambiztonsági szempontból sem megengedhető, hogy százezres magyar tömegek fölött 

egzisztenciálisan olyan elemek rendelkezzenek, akik a magyar demokráciával 

sorsközösséget nem tartanak és ellentétes politikai célokat követnek."126

125 Sorg Antal közgyűlési beszéde. Magyar Ház Értesítője. 1956. május, 4.1.
126 MÓL XIX-J-l-k-Arg-29/e-2607-1947, 14.d. — Előzőleg, már 1946. október 28-án is jelentette a 

Stockholmban székelő magyar követ, Böhm Vilmos, a KÜM-nek: "Jelentem, hogy a Venezuelában, 
Argentínában és Brazíliában élő magyarok ismételten felkeresnek leveleikkel, amelyekben 
tudomásomra hozzák, hogy háborús gonosztevők, horthysták, magyar nácik és nyilasok mind 
nagyobb számban áramlanak a dél-amerikai államok felé, kémek és kapnak beutazási engedélyt."
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Ennek értelmében a Buenos Aires-i magyar külképviselet már 1948-ban 

megkezdte hadjáratát az új emigránsok ellen, közvetlenül vagy a Törekvés útján.127 A 

támadásban társuk volt az AMZSE (újságján, a Hatikvdn keresztül), amely hangosan és 

méltatlan módon indított rohamot.128 Megkülönböztetés nélkül "fasisztának" 

minősítették az egész 1945-ben menekült csoportot.129 (Ha voltak is köztük 

"fasiszták", vagy nyilasok, csak egy töredékét képezték az Argentínába 1948-ban 

érkezett emigrációnak.) Megindult a hajsza egyes személyek ellen, akiket bizonyíték - 

és főleg ok - nélkül "háborús bűnösnek" minősítettek.130 Bojkott-kampány indult a 

Délamerikai Magyar Színház ellen, csupán azért, mert tagjai jobboldaliak, illetve 

antibolsevisták voltak. A Magyar Út az 1948. december 11-i számában így tudósítja a 

kolóniát:

Egyre több jel mutatja, hogy bolsevista-barát elemek nagy támadásra 
készülnek Argentínában az új emigráció ellen. Horvát, szlovák, lengyel, 
szerb, román, cseh barátaink egyszerre figyelmeztetnek bennünket, hogy 
titokzatos kezek szövetkezést készítenek elő. Céljuk: vádemelés. 
Kompromittálni akarják Argentína népe és vezetői előtt azokat, akik a 
bolsevizmus elől menekülve, kisebb-nagyobb csoportokban most 
vándoroltak be Argentínába E sorok tehát elsősorban argentin barátainknak 
szólnak. .. Azok a magyar bevándorlók, akik az argentin kormány 
engedélyével az utolsó tíz-tizenöt hónapban itt partra szálltak, 
kilencvenkilenc százalékban a bolsevizmus elől menekültek el. (3.1.)

Az ilyen és másfajta kommunista aktivitás következtében az argentin hatóságok

1950-ben megfigyelés alá vették a követségeket. Szeri követ így jelentett:

Tisztelettel jelentem, hogy a Követség helyzete augusztus hónapban erősen 
megváltozott. A rendőri intézkedések következtében tájékoztatási 
szolgálatunkat magán személyek felé megszakítottuk. Személyes 
érintkezéseinket barátaink biztonsága érdekében szüneteltetjük. 
Követségünk rendőri ellenőrzését augusztus 20-ig tapasztaltuk.131

[Dömény János: "A magyar emigráció szerepe a magyar-latinamerikai kapcsolatok П. világháború 
utáni felújításában." MTA-JATE Hispanisztika Kutatócsoport. Kutatási közlemények I. 
Tanulmányok a latin-amerikai magyar emigráció történetéről. Szeged: Hispánia. 1999,69.1. ref.szám. 
3044/pol/1947],

127 A külképviselet 1950-ben kapott követségi rangot.
Lásd Magyarok Világszövetsége 1949.1.6-i levelét (1948-as emigráció H. melléklet). Lásd 

továbbá Sajtó fejezetet
129 Ezt a gyűjtőnevet Magyarországon előszeretettel használták 45 éven át az 1945 körül kimenekült 

hatalmas tömbre, anélkül, hogy az emberek többsége tisztában lett volna a szó valódi értelmével és a 
történelmi előzményekkel.

130 Pl. Páger Antal, Kerecsendi Kiss Márton, Szilassy László, stb.
131 1950.8.31. MOLXDí-J-l-j. 1/b. l.d. 74/szig.biz.-1950 Tárgy: Követség helyzete. Szeri Lénárdrk. 

követ és megh. miniszter levele Kállai Gyula külügyminiszternek.

128
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A követség 1950-tól kezdve rendszeresen tájékoztatta a Külügyminisztériumot az

argentínai magyar egyesületek munkájáról. Adataikat a koloniális újságokból

szerezhették be. Az 1948-as emigrációról szóló jelentések így is egyrészt hézagosak,

másrészt pontatlanok. így például a Mindszenty Akadémiáról 1952. augusztusában azt

írja, hogy "állítólag már meg is kezdődtek az előadások" (holott azok már 1951 elejétől

folytak teljes rendszerességgel, és mind a Délamerikai Magyarság, mind a Magyarok

Útja rendszeresen beszámoltak működéséről). A Centro Húngaro aktivitásával

kapcsolatosan ugyanott többek közt "szüreti mulatságokat" említ, holott ilyet a Centróban

sose rendeztek.132 Ennél súlyosabban téved a követség amikor azt sugallja, hogy az

egyesületek illetve azok vezetői munkájukhoz amerikai pénzeket kapnak.133

A Külügyminisztérium és a Buenos Aires-i követség levelezéséből kitűnik, hogy a

jobboldali emigráció elleni harcában a Magyar Népköztársaság különféle módszereket

alkalmazott: hol propagandát, hol rágalmat, hol megnyerési kísérleteket. Utóbbiak

között szerepelt egyrészt az amnesztia, másrészt az egyes közéleti személyek

"hazacsalogatása".134 A Magyar Ház Értesítője így elemzi:

Miért ez a nagy hazacsábítási láz? - mindenütt ezt kérdezi az emigráció. A 
felelet igen egyszerű: a szovjet új politikája békés arccal, barátságos 
mosollyal akarja aláaknázni és meghódítani a kommunizmusnak a 
földgolyót. A vasfüggöny mögötti emigrációk a kommunistaellenes 
világhangulat gyújtópontjai, tehát széjjel kell bontani őket. El kell hitetni, 
hogy odahaza minden megváltozott. Látszat szerint ki kell tárni a 
rabországok kapuit.135

így kerültek kapcsolatba 1955-ben Páger Antallal is. 1956. május 15-i levelében 

Nagy Sándor követ ezt jelentette:

13 2 Ez arra enged következtetni, hogy egyáltalán nem, vagy csak rendszertelenül jutottak hozzá az 1948- 
as emigráció kiadványaihoz. [A hivatalos levelezésből kivonatokat, ill. a jelentések kronológiáját 
lásd a fejezet H. mellékletében.]

133 1955.2.22. (lásd mellékletet)
134 1951.5.29. MOLXDC-J-l-j. l/a. l.d. Feljegyzés (a követi megbeszélésről). "Ad. 7. Argentínában és 

a többi délamerikai államban élő magyarság helyzete, velük való kapcsolat. [...] Az 
amnesztiarendelet végrehajtását a követség nagyobb propaganda munkával támogassa. Használja fel 
erre a bulletint, a rádiót, a demokratikus egyesületeket, stb. Propaganda szempontból hozzunk haza 
Brazíliából is 2-3 embert és fizessük útiköltségét 1-2 nem amnesztiarendelettel hazatérő régi 
emigránsnak is."

135 1956. július, 21.1. - Addigra már négy ismert személy ment haza: Dékány Károly költő, a párizsi 
Látóhatár munkatársa, Eperjesi Ferenc volt kisgazdapárti titkár, alti Párizsban megalapította a Magyar 
Menekült Munkások Egyesületét, Földes Papp Károly református papjelölt, az Amerikai Magyar 
Szövetség ausztriai képviselője, és Járay József operaénekes, [u.o.]
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Miniszter elvtársnak: jelentem, hogy több Argentínában élő emigránst 
felkerestünk személyesen. így Gallay elvtárs hosszabb idő óta kapcsolatba 
lépett Páger Antal színésszel, akinek felajánlottuk segítségünket 
hazatérésének ügyében. Páger először hallani sem akart róla és azt 
mondotta, hogy őt ne keresse fel többet Gallay elvtárs ebben az ügyben. 
Ennek ellenére ismét elment Gallay elvtárs és többszöri beszélgetés során 
igen szívélyes kapcsolat alakult ki és most már Ígéretet tett, hogy júniusban 
visszatér Magyarországra. Azokat a kedvezményeket, amelyeket a magyar 
kormány adott, örömmel vette és meghatották őt. Ezekről valószínűleg a 
Miniszter elvtárs tájékoztatva van.

A Délamerikai Magyarság c. fasiszta lap két nagy cikket közölt Páger 
hazahívásával kapcsolatban. Támadja a követséget - személy szerint Gallay 
elvtársat -, hogy mindent Ígértünk, de Páger mindent visszautasított. Ezek 
a cikkek még inkább felháborították, mert egy csomó nyilvánvaló 
hazugságot hordtak össze. Most már ő is óvatosabb és megígérte, hogy 
nem beszél hazautazásáról senkinek. A hazamenetelével úgy foglalkozik, 
hogy először ő megy haza és azután a család követni fogja. Ha nem jön 
közbe valami előre nem látott dolog, Páger Antal és Komár Júlia színészek 
rövidesen visszatérnek Magyarországra.136

Az 50-es évek első felétől a Követség kulturális téren is igyekezett megnyerni a 

(nem "lojális") emigrációt, elsősorban a régi egyesületeken keresztül. 1954-ben a Wildei 

Magyar Egyesülettel kezdte a kapcsolatot kiépíteni, először könyvküldemények, majd 

filmbemutatók által.137 A Délamerikai Magyarság szerkesztője, Fercsey János 1954. 

szeptember 22-i levelében így tiltakozott az egyesület elnökénél:

[...] A Wildei Magyar Egyesület vezetőségének néhány tagja folyton 
hangsúlyozza, hogy az egyesület politika mentes. Ez a politikai mentesség 
azonban az utóbbi időben annyit jelent, hogy a magyarországi kommunista 
rezsim követségétől szerzett propaganda filmek vetítésével, a látszat szerint, 
kommunista propagandabázist építenek ki a Wildei Magyar Egyesület 
székházában. [...] Minden alkalommal megvédtük a Wildei Magyar 
Egyesületet azok ellen, akik azt hangoztatták, hogy az egyesület 
vezetőségének néhány tagja és tagságának egy része kommunista. Meg 
voltunk győződve arról, hogy az egyesület tagjai derék magyar 
munkásemberek, akik pontosan tudják, hogy Magyarország népe ma 
idegen megszállás alatt sínylődik s az idegen fegyverekkel a magyarságra 
kényszerített kommunista rezsim követségével semmiféle közösséget nem 
vállalnak. Ezért figyelmeztetjük Önt, Elnök úr, baráti módon, hogy a látszat 
szerint az egyesület vezetősége egyre inkább a követség propaganda 
eszközévé válik.138

136 [MÓL XIX-J-l-k-Arg-18/d-857-1956, 9.d.]. Páger egyik kikötése volt, hogy Tamás-utcai villáját 
eredeti állapotában visszakapja. A másik, hogy amíg családja nem követheti, a Magyar 
Népköztársaság havonta egy bizonyos összeget kézbesít feleségének, Komár Júliának. Az ezekkel 
kapcsolatos fejleményekről való levelezést lásd 1948-as emigráció J. mellékletben.

137 Lásd Könyvkiadás fejezet "A Magyar Népköztársaság könyvkiadó illetve könyvterjesztő politikája" 
című alfejezetét, valamint 1948-as emigráció H. mellékletét (1955.6.8.)

138 MÓL XIX-J- l-k-Arg-20/d-07022/3-1954,12,d.
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Ezt követően a követség az Avellanedai Magyar Egyesülettel és a Valentin Alsinai 

Magyar Dalkörrel kezdte kiépíteni a kapcsolatot, filmbemutatókon keresztül. A 

Külügyminisztériumnak küldött jelentések rendszeresen kihangsúlyozzák, hogy a 

bemutatók célja - a természetes követségi kapcsolatfelvételen túl - a (nem "lojális") 

emigráció egységének megbontása, a Centro Húngaro gyengítése (1956. március 15-én 

ezt jelenti: "A követségnek az a véleménye, hogy [...] fontos feladat, hogy a 

tevékenységet fokozzuk részben a fasiszta emigráció ellen, részben az ingadozó 

szervezetek megnyeréséért.")139 Wildén és egyebütt komoly ellenállásba ütközött.140 

Ám végsőfokon helyenként eredménnyel járt, mert néhány év múltán Wildén a tagság két 

részre szakadt és az egyesület teljesen a követség befolyása alá került.

1957-ben a Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma világosan 

megfogalmazta az állam hivatalos emigrációs politikáját:

Emigrációval kapcsolatos feladatok Argentínában. A Magyar 
Népköztársaság külpolitikájában nem elhanyagolandó szempont az 
emigrációval való foglalkozás. Számos tény bizonyítja, hogy akiket nem 
nyerünk meg népi demokráciánk, hazánk számára, vagy legalább nem 
semlegesítjük, az imperialista kémszervezetek hálójába kerülnek, azok 
diverzáns és propaganda céljait szolgálják és számtalan esetben 
felhasználják őket ellenünk. [...]

Az elmúlt évek gyakorlata megmutatta, hogy helyes volt a lojális emigrációs 
szervezetek támogatásának erősítése. A múlt évi októberi ellenforradalomig 
ezek a lojális szervezetek és egyesületek jelentős sikereket értek el, nem kis 
részben követségeink helyes irányító tevékenysége eredményeképpen. Az 
októberi ellenforradalom után új helyzet állt elő ezen a téren. Sokan politikai 
álláspontjuk megváltoztatása, igazi arcuk megmutatása, félelem, egyéni 
meggondolás, stb. következtében kiléptek a haladó emigrációs 
szervezetekből. [...]

Az emigrációs munka másik fontos területe a jobboldali emigráció 
szervezeteinek, vezető személyeinek, sajtóorgánumainak figyelemmel

139Lásd 1955.6.8., 1956.3.15, 1957.12.9, 1959.10.28, 1959.12.11, 1960.1.18, 1964.1.29, 
1967.11.30, 1967.12.4.

140 A Magyar Ház Értesítője 1956. májusi számában a "Kolóniánk hírei "-ben így számol be: "Viharos 
lefolyású közgyűlésen választott új tisztikart az Avellanedai Magyar Egyesület. Mocskos Ambrus 
titkár azért támadta meg Tokár Zoltán elnököt, mert ez nem engedte vetíteni a bolsi-magyar követség 
filmjeit az egyesületben. Maróthy Károly a politikai ellentétek kiküszöbölését tanácsolta. Történelmi 
példákra utalt, melyek szerint az egyetértés a kis dolgokat is növeli, a széthúzás a nagyokat is 
lerontja. [...] A kék-lista megszavazását javasolta. Majd levezette a titkos szavazást, mely e lista 
négyszeres győzelmét hozta meg a Mocskos-féle lista ellenében." [14.1.]
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kisérése, ennek dokumentálása és illetékes szerveink tájékoztatása e 
kérdésről. Az októberi ellenforradalom is megmutatta, milyen fontos 
politikai feladat a jobboldali emigráció tevékenységének figyelemmel 
kisérése. A jobboldali magyar emigráns szervek és személyek aktív, 
politikailag az argentin tömegekre nézve is káros és jelentős tevékenységet 
fejtenek ki. Már az ellenforradalom előtt is tekintélyes befolyással bíró 
emigráns szervezetek működtek Argentínában (Pl. Centro Hűngaro, 
MHBK és stb.). Az ellenforradalom alatt és után ezen jobboldali 
szervezetek tevékenysége fokozódott.[...] A reakciós emigráns szervezetek 
egységének létrejötte igen káros lenne a Magyar Népköztársaság és az 
egész béketábor szempontjából. Ezen szervek tevékenysége közvetlen és 
közvetve is sértik érdekeinket, sőt nemzetközi provokációt is szervezhetnek 
ellenünk. Legfőbb feladat a reakciós emigráns szervezetek bomlasztása, 
akcióegységük megakadályozása és a félrevezetett emigránsok megnyerése.

A követségi jelentések folytán, a magyarországi hivatalos szervek aggodalommal 

észlelték a Centro Hüngaro aktivitásának terjedését. Ennek ellensúlyozására, a Törekvés 

kulturális programjainak erősítését tűzték ki célul, és felszólították a követséget, hogy "a 

lehetőségekhez mérten irányítsák a Törekvés Egyesület tevékenységét és munkálkodását 

az ott élő magyar emigráció körében".142 A Külföldi Magyarok Önálló Referátuma 

1960. január 18-i levélben a következőt írja a követségnek:

A magyar emigráció helyzete. A 29/2/szig.titk. 1959. számú 
felterjesztésükben foglaltakból kitűnik az Argentínában lévő magyar 
emigrációban végbemenő forrás és a jobboldal egyre fokozódó 
tevékenysége. A felterjesztésben írt értékelés, valamint a követség tervei az 
emigrációban végzendő munkával kapcsolatban azt bizonyítják, hogy a 
Törekvés Egyesület aktivizálódásával, kultúr és egyéb programjainak 
növelésével kellően ellensúlyozni lehet a jobboldali egyesületek 
tevékenységét. Részünkről minden lehetőt megteszünk annak érdekében, 
hogy a követséget, ezen keresztül a Törekvés Egyesületet támogassuk 
munkája végzésében.143

141 1957.12.9. MOLXDC-J-l-j Arg. 20/a, lO.d. [facs. 1956 fejezet, G. melléklet]
142 1960.6.22. MOLXK-J-l-j Arg. 20/f, ll.d.
143 [MÓL XIX-J-1-j. 20/b 10.d. 002756/2/szig.titk. 29/2/sz.t.-1959]. — Győri László, a Törekvés 

titkárának 1960.5.24-én írt levele [címzett megjelölése nélkül, feltehetően a Külföldi Magyarok 
Önálló Referátumának] azonban az egyesület elfáradásáról és az asszimilálódás egyre gyorsuló 
üteméről számol be: "[...] Az általános kolóniális életet a dekadencia jellemzi; az asszimiláció, 
kiöregedés, az ezt követő közöny, kényelem, a mind jobban rosszabbodó gazdasági helyzet elvonják 
az emberek érdeklődését a társadalmi élettől és a társadalmi problémáktól. Az emberek igyekeznek 
védekezni az egyéni érdekkörükön belül. Ehhez járul még a politikai okokból eredő megfélemlítés. - 
Amit nyújtani tudnak az egyesületek kulturális, vagy más téren azt szívesen elfogadják, de azt 
előkészíteni, dolgozni érte nem igen hajlandók. - Mi már régebben foglalkozunk egyesületünk 
jövőbeni sorsáról. 10-15 év és a régi emigráció lemorzsolódik, kihal, a második generáció pedig 
amely számunkra életképes, az is felemás: argentin-magyar. Az eddig táplált törzs tehát kiszárad. - 
Hogy új hajtás nőjjön a törzsön, már megkezdtük a munkát, hogy fiaink segítségével különböző 
középiskolákból látogassanak el hozzánk táncdélutánokra diákok. Ezek az összejövetelek hamarosan
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1960- ban a Magyar Népköztársaság diffamáció-kampányt is indított a nyugaton élő 

jobboldali emigráció ellen. A Külföldi Magyarok Önálló Referátuma egy sorozat adatot 

kért az Argentínában élő "fasiszta" magyar emigráció szervezeteiről, a csoportok 

keletkezéséről, összetételéről, tagjainak orientációjáról, tevékenységéről, stb. "A fenti 

jelentés konkrét adataira (pl. jelenlegi fasiszta magyar vezetők tevékenysége) mielőbb 

szükségünk van, mivel a fasiszta emigrációval szemben lépéseket akarunk 

foganatosítani". Ennek egyik következménye volt a követség és a Hatikva közösen 

tervezett sajtókampánya is.144

1961- ben a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Politikai 

Bizottsága pontos irányelveket adott meg a magyarok között folytatandó munkához:

Magyarok közti munka. A MSZMP Központi Bizottsága Politikai 
Bizottságának 1961. június 6-i határozata felmérte a magyar emigráció 
helyzetét s ennek alapján megjelölte az ez irányban folytatandó munka fő 
irányelveit. Ennek megfelelően fő feladat továbbra is az argentínai haladó 
lojális mozgalom aktivizálása, szervezeti megerősítése. A 
propagandamunka elősegítése érdekében kezdeményezni kell időszaki lap 
megjelentetését. Ezzel párhuzamosan a konzuli lehetőségek felhasználásával 
fokozni kell az Egyesület [Törekvés] vezetősége, aktivistái és tagjainak 
védelmét a helyi államhatalmi szervek, valamint a reakciós emigráció 
támadásaival szemben. - A haladó és lojális mozgalom szervezeti 
munkájának aktívabbá tételével párhuzamosan állandóan kisérjék 
figyelemmel a reakciós magyar emigráns szervezeteket és sajtóikat. 
Irányított hazalátogatások és hazatelepítések szervezésével növeljék belső 
személyi ellentéteiket s megfelelő propagandamunkával állandóan 
csökkentsék befolyásukat az emigráción belül. [...] 8. A reakciós 
emigráns szervezeteken belül személyi ellentétek fokozása és általában 
bomlásuk elősegítése érdekében az erre alkalmas személyek 
hazalátogatásainak vagy végleges hazatelepüléseinek megszervezése. 9. 
Térképezzék fel, hogy a fasiszta emigrációnak milyen szervezetei

barátságot kultiváló, haladó szellemű szervezet, mint a Törekvés utódja. Az utóbbi [hónapokban?] 
már sikerült összehozni ilyen módon 60-80 fiatalt - Ezek a távlaü tervek, más megoldást nem tuduk 
találni a jövőre vonatkozólag. - Addig is amíg ez megvalósul visszük tovább a munkát a megszokott 
mederben." [MÓLXIX-J-1-j Arg. 20/f, ll.d.]

144 Lásd Sajtó fejezet. Továbbá: 1960.6.22. Külföldi Magyarok Önálló Referátuma a MNK 
Követségének. "[...] ... Kérem az Elvtársakat, hogy azon túlmenően, hogy rendszeresen
figyelemmel kisérik és összefoglaló jelentéseikben ismertetik az argentínai lojális magyar emigráció 
helyzetét, készítsenek összefoglaló jelentést az Argentínában élő fasiszta magyar emigrációra 
vonatkozóan is. Ezen jelentés főbb pontjai legyenek: a) fasiszta emigrációs szervezetek, csoportok 
keletkezése , összetétele, tagjainak orientációja, jelenlegi tevékenységük, b) különböző fasiszta és 
hazaáruló személyek tevékenysége, eseüeg a közéletben való szereplése stb. c) új disszidensek 
tevékenysége, mely egyesületek felé közelednek. [...] Ezen túlmenően a fenti jelentés konkrét adataira 
(pl.jelenlegi fasizta magyar vezetők tevékenysége) mielőbb szükségünk van, mivel a fasiszta 
emigrációval szemben lépéseket akarunk foganatosítani." [MOLXDí-J-l-j Arg. 20/f, ll.d.]
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működnek Argentínában, kik ezeknek a szervezeteknek a vezetői, milyen 
befolyással rendelkeznek. [...]145

1964-től kezdve a követség fokozott, és főleg nívósabb kulturális tevékenységbe

kezdett. Elsősorban a filmfesztiválokon való részvételt szorgalmazta, de grafikai kiállítást

is szervezett. Most már a követség helyiségeiben tartott filmbemutatókat, amelyekre a

különböző egyesületek képviselőit és egyéb koloniális személyiségeket meghívott, és

amelyek társadalmi összejövetellé fejlődtek ki. Ezeken elvétve lassan Centro Húngaro

tagok is megjelentek.146 Volt azonban bosszúságuk is, amikor 1965-ben az

Argentínában vendégszereplő Állami Népi Együttes tagjai a Centro Húngaro

meghívására ellátogattak a Magyar Házba:

A Magyar Állami Népi Együttes argentínai szereplése. [...] Sajnos az 
együttes vezetősége nem tudta kellően összefogni az együttes tagjait. Ezt 
kihasználta a Centro Húngaro jobboldali emigrációs szervezet és 
székhelyén részükre vacsorát szervezett, melyre a vezetőket nem hívták 
meg. Amikor szabadságomról Buenos Airesbe való visszaérkezésem 
másnapján tudomásomra jutott ez a búcsúvacsora előkészület, melyre az 
együttes kb. 40 tagját meghívták, magamhoz kértem az együttes 5 vezetőjét 
és kifejtettük előttük véleményünket. A nálam megjelent vezetők elvben 
elismerték tagságuknak a vacsorán való részvételének politikai 
helytelenségét, de kifejtették, hogy nincs módjukban ellene tenni. Az 
Együttes íratlan törvénye, hogy szereplésük minden állomásán az utolsó 
napon központi programot nem csinálnak, és mindenki oda megy ahová 
akar. Már pedig a Centro Húngaro vacsoráját erre az utolsó estére 
szervezte. Ebben a helyzetben az Együttes vezetőségével egyetértésben a 
kérdéses nap délutánján először az Együttes mintegy 20 főnyi aktívájával a 
Nagykövetségen baráti beszélgetést folytattam, majd az egész Együttest a 
Nagykövetségen megvendégeltük. Bár az egész Együttes eljött és nagyon 
jó hangulat volt, mégis este 20 óra után az Együttes tagjainak nagyobbik 
fele kisebb csoportokban elment a Nagykövetségről. Azt viszont másnap 
elutazásukkor a vezetőktől sem tudtuk megállapítani, hogy tagjaik 
ténylegesen részt vettek-e a Centro Húngaro által tervezett búcsúvacsorán.
- Az Együttes vezetősége nem tudott megfelelő programot biztosítani az 
Együttes szabadidejére és így történt, hogy a bucnos-airesi jobboldali 
emigráció az együttes tagjai részének szabadidejére egyéni és csoportos 
vendéglátással biztosított programot. A legtöbb előadás közben Száraz 
István, az itteni jobboldali emigráció által rendszeresített magyar nyelvű

145 1961.12.15.MOL XEX-J-l-j 006036/1961.Argentína 20/g lO.d.
146 A Nemzetőr 1967. aug.-szept. száma (15.1.) a következőt írja: "Délamerikában új módszert vezetett 

be a magyar követség az emigráció lelki leszerelésére. Ingyenes belépéssel magyar filmeket mutatnak 
be. Az előadás után itallal és étellel kínálják meg a vendégeket, majd búcsúzáskor a férfiak egy üveg 
tokajit, a nők népi hímzéseket kapnak. Legutóbb Buenos Airesben spanyol nyelvű kommunista 
propagandakönyveket is szétosztottak, amelyre az Argentin rendőrség is felfigyelt." [1967.11.30. 
MOL XIX J-l-k Arg.4/j. 8.d. 3/2-5/admin/1967]
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rádióadás bemondója az Együttes öltözőjében tartózkodott és onnan nem 
voltak képesek figyelmeztetésünk ellenére sem eltávolítani.147

1966-ban a Követség kapcsolatot alakított ki argentin történelmi szervekkel.

Célja ismert magyar származású argentin történelmi személyiségek közös felkutatása és

publikálása: Czetz tábornok, Orosz jezsuita páter, Tours-i Szent Márton, Mayer

ezredes.149 Ugyanekkor argentin-magyar egyetemi kapcsolatok is kialakultak, amelyek

keretében dr. Wittman Tibor, a szegedi József Attila Tudományegyetem rektorhelyettese,

dél-amerikai útja során Argentínában is előadássorozatot tervezett. Utóbbi azonban nem

jött létre, mert dr. Wittman nem kapott argentin vízumot.150

A követséget esetenként felkeresték az 1948-as emigrációhoz tartozó személyek:

vízum- vagy egyéb okmány kérések, hazautazások, rokonok kihozatala, könyvkiadás,

népi kiadványokkal kapcsolatos kérdésekkel. Ám sem a Centro Húngaro, sem pedig

jogutóda, a Hungária Egyesület, nem fogadta soha a Magyar Népköztársaság

képviselőit. Borbándi Gyula Emigráció és Magyarország című könyvében ki is emeli:

"A magyarországi kommunizmus évtizedeiben az argentínai magyar vezetők és

szervezetek a hazai szervezetekkel és intézményekkel minden kapcsolatot egyöntetűen

elutasítottak."151 Ez a hozzáállás a Hungária Egyesület esetében egészen 1990-ig

fennállt.

148

147 1965.8.18. MÓL XDC-J-l-k-Arg-IV-71-001563/2-1965,23.d.
148 Egy ilyen szervezetet megpróbáltak már 1954-ben is létrehozni Magyar Argentin Kultúrtársaság 

néven. Ez azonban akkor nem sikerült: "Amikor konkrét megoldással ennek itteni megalakítását 
kezdtük szorgalmazni, kiderült, hogy a haladó körök, valamint ismerőseink nagyrészének idejét és 
erejét lefoglalja a Szovjet-Argentin Kultúrtársaság." [1954.10.8.MOLXDÍ-J-l-k. 18/f lO.d. MNK 
22/2/szig.títk.-1954.]

Arra gondoltam, hogy így a fasiszta emigráció ilyirányú propagandalehetó'ségeit elvesszük." [Követ 
jelentetése. 1966.4.25 MÓL XDÍ-J-l-j-Arg. 8-702-00437-1966,18.d.]

Ennek következtében 6 hét bolíviai és 2 hét chilei tartózkodás után Montevideon keresztül repült 
haza. [1966.7.22 - XIX J-l-k Arg.4/j. 3.d.KÜM 868-3/1966 és 1966.10.6. MÓL XEX-J-l-j. 1967. 
Arg. 18.d. MNK 21/4/SZT/1966]

151 Emigráció és Magyarország, Nyugati magyarok a változások éveiben, 1958-1995, 196.1.

149 »

150



II. SAJTÓ

Az argentínai magyar sajtó, amely 75 éves múltra tekint vissza, mindvégig 

meghatározó szerepet játszott az emigrációs élet kibontakozásában és dokumentálásában. 

Ahhoz, hogy az 1948 utáni időszak kimagasló kulturális tevékenységét kellő 

perspektívába helyezzük, fontosnak tartom történetének rövid ismertetését, az első 

próbálkozásoktól kezdve.152 Három korszakot különböztethetünk meg, amely a 

magyarság három nagyobb bevándorlási hullámával egyezik: Az első világháborút 

követő évek, a második világháború utáni, és az 1956-os szabadságharcot követő idők. 

A világháború után, az 1920-as években jelent meg az első két jelentősebb, hosszabb 

életű magyarnyelvű újság, amelyek közül a második - ha jelenleg más néven is - ma már 

az egyetlen nyomtatott magyarnyelvű lap egész Dél-Amerikában.

Magyar Szó

Az első argentínai magyarnyelvű újság, az 1924-ben megjelent Magyar Szó 

(Palabra Húngara. Primer Diario Húngaro en Sudamérica. Órgano de los húngaros en 

Sudamérica. Délamerika Magyarságának lapja) volt. Szerkesztője és kiadója alapításától 

megszűntéig Magyary Vilmos Ferdinánd.153 A lap első száma 1924. május 18-án jelent 

meg. Eleinte hetenként háromszor, majd kétszer és később, az 50-es évek végén 

havonként. A Magyar Szó az "Argentínában élő magyarok szószólója" kívánt lenni, 

ennek a feladatnak igyekezett mindenkor megfelelni. Az argentínai magyarokhoz intézett 

bevezető cikkében a sajtó feladatáról így írt: "A sajtó az a kapocs, amely a modern 

világban az embereket összehozza, együtt tartja." Ezt a célt szolgálta a lap minden téren.

152 A lapok időrendbeli és tartalmi felosztása a Sajtó A. mellékletben, az 1968 után kiadott 
emigrációs sajtótermékek a Sajtó B. mellékletben találhatók. A lapok publikációs éve, a 
szerkesztők és főbb szerzők neve, valamint az egyes számok lelőhelye: lásd Nagy Csaba: A magyar 
emigráns sajtó bibliográfiája 1852-1998 [Kézirat.] Bp. 1998.

153 Magyary Vilmos Ferdinánd 1922-ben emigrált Magyarországról, illetve a megszállt Temesvárról. 
Argentínában először az ottani német újságnál, a Deutsche La Plata Zeitung-náH dolgozott, amelynek 
tulajdonosát még hazulról, a Pester Lloyd-tói ismerte. A lapot a "Hungária Első Magyar Lapkiadó és 
Lapterjesztő Vállalat Délamerikában" adta ki (Tucumán 436, Buenos Aires). [Délatnerikai Magyar 
Újság 1967. dec. 31,2. és Magyar Szó 1949. május 24, melléklet 9. [25. jubileumi kiadás] ,Voelí^
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Szociális munkájában támogatta az újonnan érkezett bevándorlókat, segítette a 

munkanélkülieket, ingyenes orvosi rendelőt szervezett a szegénysorsú betegek számára. 

Magyary szerkesztő fedezte fel Czetz és Asbóth 1848-as tábornokok sírhelyét.154 A lap 

25. évfordulóján nem kis büszkeséggel írta, hogy 1926. augusztus 20-án, Szent István 

napján, a Magyar Szó szerkesztősége erkélyén lengett először magyar zászló 

Argentínában. Kulturális vonatkozásban a lap szervezte meg az első magyarnyelvű 

rádió-órát: számos ünnepséget rendeztek, többek között Liszt Ferenc halálának 

évfordulóján, a Felvidék egy részének visszacsatolásakor, stb.; évek során több illusztris 

vendég is felkereste a lapot, köztük a magyarbarát Rothermere angol lord.155

1945. márciusában, a háború utolsó heteiben, amikor Argentína is hadat üzent 

Magyarországnak, kormányrendelettel betiltották a Magyar Szót is. A betiltás azonban 

nem tartott sokáig, mert egyhavi kényszerszünet után, a háború befejeztekor az újság 

újból megjelenhetett156

Ezzel a lappal indult meg valójában nemcsak a magyar sajtó, de a magyar koloniális 

élet is Argentínában. Az első színielőadás, régi - azóta nagyrészt megszűnt - 

egyesületek élete, koloniális ünnepségek, úgyszintén a hazai események, főképp a 

trianoni szerződés elleni harc, mind helyet kaptak az újságban. Komoly missziós 

munkát végzett a lap az argentínai magyar kolóniában. Megszűntéig szószólója és 

összekötője volt az ún. "régi magyar" (1919-1930) bevándorlóknak. Magyary 

szerkesztő az újság 25. éves jubileumi számában így írt a lapról, a végzett munkáról:

...mindenkor, amikor csak alkalmunk volt, azt a feladatot szolgáltuk, hogy 
megismertessük honfitársainkkal Argentínát és az argentinokkal a 
bevándorolt magyarokat; fenntartottuk a kapcsolatot az országban 
szétszórtan élő magyarsággal, amelyet időközönként meglátogattunk... 
Teljesítettük nevelő és közvélemény-formáló hivatásunkat. Az elmúlt évek 
alatt megóvtuk a Magyar Szó függetlenségét. Mindenre és mindenkire

154 Czetz János hamvait 1969 októberében a Recoleta temetőben levő családi sírboltból átszállították a 
Colegio Militär 'e célból épített' kápolnájába. - Asbóth Sándor angol temetőben őrzött márvány 
sírkövét 1990-ben leplezték le a Hősök napja alkalmából. (Sömjéni Ernő közlése. HadakÚtján. 1999. 
jan. valamint 1990. nov.) - Továbbá: Anderle Á.: "A modem argentin hadsereg létrejöttének 
kérdéséhez: Czetz János". Budapest: Hadtörténelmi Közlemények. 1970/2, 223-225.1.; és Csikós Zs.: 
"Czetz János: egy magyar tábornok Argentínában". Budapest: lnterpress Magazin, 1988.

155 Vácz Elemér: Az argentínai magyar sajtó, 2.1. [Kézirat.Ezentúl Vácz.]. Hungária Könyvbarátok 
Köre, kölcsönkönyv-és levéltár, Buenos Aires. [НКК]. Továbbá: Délamerikai Magyarság 1953. aug. 
20. Az adatok a Délamerikai Magyarság 1979. aug. 20-i számában is részben megjelentek. (1.1.)

156 Magyar Szó 1949. május 24, melléklet 9.1.
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gondoltunk csak magunkra nem, önzetlen munkánk közben mindig azt 
tartottuk szem előtt: becsülettel dolgozni fajtánkért, a magyarságért...157

A lap 1958-ban (35. évfolyamában), a szerkesztő halálával, szűnt meg.

Délamerikai Magyarság

1929-ben indult meg Buenos Airesben a második koloniális magyarnyelvű újság, a 

Délamerikai Magyarság, amely Délamerikai Magyar Hírlap néven ma, 1999-ben is él. 

Tekintettel meghatározó fontosságára e tanulmányt képző korszak alatt, történetét az 

1948 és 1968 közötti időszak c. bekezdésben írom le.

EGYÉB KIADVÁNYOK 1948 ELŐTT

A Magyar Szó és a Délamerikai Magyarság mellett, amelyek évtizedekig 

rendszeresen megjelentek, az évek során számos újság látott napvilágot rövidebb- 

hosszabb ideig. Bár nem mindegyik lap élete esik tanulmányom kereteibe, fontosnak 

tartom megemlítésüket, mert beletartoznak az argentínai magyar művelődéstörténet 

képébe: mintegy végigkísérik az argentínai magyarság vallási, társadalmi, politikai és 

világnézeti beállítottságát

1926-ban indult a Kommunisták Argentínai Pártja (sec. I.C.) magyar nyelvű 

csoportjának közlönye Proletár címmel, sokszorosítva, majd 1930-tól nyomtatásban. 

Röviddel ezután betiltották, de 1933 és 1936 között a lap Előre (Semanario Obrero 

Hűngaro) névvel jelent meg, mint "az argentínai magyar dolgozók osztályharcos lapja". 

Váltakozva sokszorosított, ill. nyomtatott formában, hetenként, ill. havonta kétszer. 

1934-ben egy másik kommunista lapot is kiadtak Március 21 címmel, "a délamerikai

magyar dolgozók folyóirata"-ként. Egy száma jelent meg.

1933- ban (?) Miki er Sándor egy Delta című lapot alapított San Femandóban 

(Buenos Aires), amelyet ő maga szerkesztett és 1953-ban még élt.158

1934- ben a magyar Szent Ferenc rendi misszió kiadta a Délamerikai Magyar 

Hírnök című havi folyóiratot az argentínai és uruguayi magyarok számára. Néhány évig

élt

157 Magyar Szó 1949. május 24, melléldet 9.1.
158 Vajay Szabolcs "A délamerikai magyar sajtó", Délamerikai Magyarság 1953. aug. 20.
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A következő évben, 1935-ben jelent meg a Délamerikai Magyar Szó időszaki 

riportlap, ámelynek összesen egy számáról van tudomásunk.

Sokszorosítva jelent meg 1935-től 1947-ig Tomonkó László evangélikus lelkész 

szerkesztésében és a Buenos Aires-i Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház 

kiadásában a Magvető című időszaki, egyházi lap. Ez az egyházi értesítő magyarnyelvű 

volt, de egyes számaiban, tekintve, hogy a gyülekezetnek sok vend nemzetiségű tagja is 

volt, vend nyelvű közleményeket is hozott.159

1936-ban jelent meg az Előre folytatásaként és szintén az argentin Kommunista párt 

magyar csoportjának szerkesztésében az Argentínai Magyar Újság (Diario Húngaro 

de Argentina), "a kolónia lapja", először mint hetilap, majd hetente kétszer. Szerkesztője 

Kőszegfalvi Endre még az első magyarországi kommunizmus után emigrált Argentínába, 

gimnáziumi tanár volt. A lap, amely állandó harcban állt a Délamerikai Magyarság-gal, a 

szerkesztő halálával 1938-ban megszűnt.160

A következő év elején, 1937-ben jelent meg az Argentínai Új Kelet (Revista 

Cultural en la Argentina de los Israelitas Húngaros). "Magyarul Beszélő Zsidók 

Önsegélyző Egyesületének és az Ajin Jákob' Templomegyesületnek hivatalos 

közlönye". Irodalmi és társadalmi havilap volt. Felelős szerkesztő Glück Andor, a 

szerkesztőbizottság tagjai: Ehrenfeld Béla, dr. Hartmann Imre és Róth Jenő.

1938-ban református hitbuzgalmi lap jelent meg, Virradat címmel. Szerkesztő és 

kiadó Háry Dániel református lelkipásztor. 1948-ban szűnt meg, majd 1950-ben újra 

megjelent Buenos Airesi Magyar Református Egyház Közleményei címmel.

1938-ban jelent meg egy újabb szélsőbaloldali lap, az Argentínai Magyar Élet 

(Irodalmi és társadalmi folyóirat), a Törekvés kiadásában, Soós E.161 és Goldberger 

Miklós szerkesztésében. Mindössze 1-2 számot ért meg.

159Vácz3.
160 Délamerikai Magyarság 1953. aug. 20, 2.; MÓL XDÍ-J-l-j. Arg. 30/d. KÜM 005719/szig.titk. - 

14.d.; MOLXDÍ-J-l-j "Összefoglaló a magyar emigráció helyzetéről", 1963.11.28. ll.d.
161 Feltehetően "Esteban" rövidítése, vagyis Soós István.
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A következő évben, 1939-ben, az AMZSE (Argentínai Magyarajkú Zsidók 

Egyesülete) indított egy lapot, mely Új Élet néven kizárólagosan zsidó témákat 

tárgyalt162

Teljesen ellentétes irányú volt az 1940-ben hetente kétszer kiadott lap, a 

Délamerikai Magyar Élet (Diario de la "Vida Húngara en América del Sud"). 

Szerkesztője, Szöllősy Gyula, nem volt hivatásos újságíró. Irányzatilag szélsőjobboldali 

lap volt, a tengelyhatalmak pártján állt. A háború befejeztével megszűnt.

1941-ben Új Világ, Délamerikai független magyar újság címmel és a Törekvés 

pártfogásában Kollár Béla hetilapot adott ki, 1200, majd 2000 példányban. Ehrenfeld 

Béla szerkesztette, munkatársak Székely Béla, Sikos Ferenc és Soós István voltak. 

1942-ben Kollár helyét Szász Béla vette át. Ez a lap volt a Délamerikai Szabad Magyar 

Bizottság orgánuma. Programja összhangban állt a népfrontmozgalom célkitűzéseivel. 

Híranyagát az észak-amerikai Magyar Jövőből és a spanyolnyelvű baloldali sajtóból 

vette. 1942-ben néhány hétre, majd 1943-ban végleg betiltották.163

Az Új Világ szünetelése alatt, 1942 decemberében Magyar Lapok (Páginas 

Húngaras) címmel jelent meg a lap. Szerkesztők Szász Béla164 és Ehrenfeld Béla voltak. 

A megszűnés előtti évben lépett be az adminisztrációs munkákra - a pártcsoport 

felkérésére - Goldberger Miklós. Mind ezt a lapot, mind az Új Világ-ot főleg az 

argentínai és bolíviai Szabad Magyar Mozgalom támogatta.165 Mindkettő nemcsak az 

argentínai, hanem a dél-amerikai mozgalom szócsöve volt és a kommunista pártok 

magyar csoportjainak ellenőrzése alatt jelent meg. Mindkét lap szolgálta a Szövetséges

162 Kurucz László: Az argentínai magyar kolónia története. I. kötet [Kézirat] 1939-10.
163 A Szabad Magyar Bizottságot Argentína, Brazília, Bolívia, Chile és Uruguay "szabad magyar 

mozgalmai" alkották. [MÓL XIX-J-1-k Arg. 20/s,1340-1946, 12.d]; "Összefoglaló a magyar 
emigráció helyzetéről" [1950.6.30. MOLXK-J-l-j Arg. 20/d , 023713-1950, 12.d., és 1963.11.28., 
ll.d.]

164 Szász Béla Argentínában kommunista politikai tevékenységet fejtett ki és dél-amerikai főtitkára volt 
a Szabad Magyar Mozgalomnak. 1946-ban hazatért Magyarországra. Rajk László mellett először 
magas állami állást kapott, majd a Rajk-perrel kapcsolatban bíróság elé állították és bebörtönözték. 
1954-ben rehabilitálták, az 56-os forradalom után Nyugatra menekült. (Lásd: Minden kényszer nélkül, 
Egy műper története c. könyvét, 1963). 1965-tól külső munkatársa a BBC magyar műsorának. 
(Borbándi: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Ezentúl NYÍL)

165 A Károlyi Mihály vezette Szabad Magyar Mozgalom [Latin-Amerikában: Pro Hungría Libre] az 
antifasiszta érzelmű emigrációs magyarságot fogta össze. [Csikós Zsuzsa "Magyar szervezetek és 
újságok Argentínában (1945-1956)". Tiszatáj. Szeged 1988/7,79.1.]



55

Nemzeteket segítő országos mozgalmak gyűjtőakcióit. Mindkettő bejegyzett 

tulajdonosaként Kutics István szerepelt. A Magyar Lapok példányszáma 1800-2000 volt 

és 1945 januárig jelent meg, amikor ettől a laptól is megvonták a postai szállítási 

engedélyt. 1945-ben a lap szünetelt. E közben az Argentínai Szabad Magyar Mozgalom 

időszaki nyomtatott értesítőt adott ki, ami kb. négyszer jelent meg. 

időszaki lapként Ehrenfeld Béla szerkesztette, de 1948-ban a postai szállítási engedélyét 

újra megvonták és a lap megszűnt. A következő évben Grünzweig Lajos újból 

megindította, de 1950-ben az is megszűnt.

A második világháború befejeztekor bekövetkezett nagy politikai változás, 

Magyarország szovjet megszállása a sajtó, így az argentínai magyarnyelvű sajtó terén is 

nagy változást hozott. 1945-47-ben "gombamód" szaporodtak el a magyar vonatkozású 

vagy alapítású kimondotttan népidemokratikus, filokommunista vagy teljesen 

kommunista irányú és jellegű - szinte kivétel nélkül csak igen rövid életű - 

sajtótermékek. Lapok, közlemények, értesítők formájában jelentek meg, közülük nem 

egy röplapnak számítható kiadvány, miután nem volt rajta semmi közelebbi adat, mint 

szerkesztő, kiadó, évfolyam, keltezés, stb.167

Ehrenfeld Béla és Szász Béla szerkesztése alatt indult kéthavonként, 1945. április
I

és november között, a Szabad Magyar Értesítő, "A Szabad Magyar Mozgalom 

lapja", amely néhány szám után Montevideóba ment át.168

Ugyancsak Szász Béla és Ehrenfeld Béla jelentette meg 1946 januárjában Jövő (A 

magyar összefogás lapja) címmel "a délamerikai kontinensen az egyedüli népi 

demokratikus szellemben megjelenő magyar újságot"169. 1500 példányban, eleinte 

havonta, majd kéthetente, illetve 1947júniusától hetente jelent meg, (ekkor Székely Béla 

vette át a szerkesztést). A kiadóhivatalt Goldberger Miklós vezette. 1949-től

166 1947-ben

166 "összefoglaló a magyar emigráció helyzetéről", MÓL XIX-J-1-j Arg. 1950.6.30. 20/d 023713- 
1950. 12.d.

167 Vajay "A délamerikai magyar sajtó"; Vácz7.
168 vácz 8. A lap bővebb leírása: Csikós: "Magyar szervezetek és újságok Argentínában (1945-1956)" 

79.1.
169 Szeri követ levele KÜM-nak. 1950.6.30. (MÓL XIX-J-1-k 15/d 8.d], Továbbá lásd lejjebb a 

Magyar Népköztársaság követségének sajtóaktivitása c. bekezdést.
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szerkesztőbizottság alakult.170 A lapot az Acción de Ayuda Popular de Organizaciones 

Húngaras en la Argentina támogatta. Híranyagát a Külügyminisztériumtól kapta (Szabad 

Nép, Politika, Tartós Békéért, Bulletin, valamint a Magyarok Világszövetsége 

küldeményei). 1950-ben betiltották. A Szabad Magyar Értesítőhöz hasonlóan, 

ugyanabban az évben, Magyar Szemle néven, Montevideóba települt át.171

Csak egy számot ért meg az 1945-ben kiadott Magyar Népet Segítő' 

Demokratikus Szövetség Közleményei (Boletín informativo del Consejo 

Democrático pro Ayuda al Pueblo Húngaro) című értesítő is.172 A lap első oldalán 

közölték a Szövetség Tildy Zoltán akkori magyarországi miniszterelnökhöz intézett 

távirat szövegét, amely így kezdődött: "Lelkesen üdvözöljük a nemzeti összefogás 

kormányát..." Ugyanabban az évben, 1945-ben jelent meg a Boletín del Comité de 

Ayuda a Hungría, az Argentínai Vörös Kereszt védnöksége alatt működő Magyar 

Segélybizottság hivatalos értesítője. Kiadó a Comité de Ayuda a Hungría - Comité 

Auxiliär de la Cruz Rója Argentina: A Magyarországon maradt zsidóság megsegítésére. 

Hasonló céllal létesült a C. de E.- Comité de Emergencia de los Judíos de 

Habla Húngara pro Socorro (American Jewish Joint Distribution Committee) 

közleménye, Székely Béla szerkesztésében. Mindkét lap egy szám után megszűnt.

Az 1945-ben indult Szabad Szó (Libre Palabra. Órgano Independiente de los 

Hüngaros Democráticos en el Exterior) "a külföld demokratikus magyarjainak havonta 

megjelenő, független, politikai és társadalmi lapja" volt. Ennek a havonta kétszer, majd 

havonta 6-700 körüli példányszámban megjelenő, folyóiratszerű, radikálisan baloldali 

sajtóterméknek a szerkesztője dr. Székely József volt.173 A lapot 1949-ben az argentin

170 Tagjai: Gasparik Károly, Goldberger Miklós, Szabó Zoltán és Szenes Ödön. "Összefoglaló a magyar 
emigráció helyzetéről" [1950.6.30. MÓL XIX-J-1-j Arg. 20/d 023713-1950., 12.d.], Argentínai 
Magyar Szervezetek Nemzeti Segélyakciója [1948.1.30. MÓL XIX-J-l-k-Arg-18/f-1455-1948], 
Braun Nándor, Argentínai Magyar Szöv. főtitkár jelentése [1948.3.4. MOLXfX-J-l-j. 20/f., ll.d.]

171 Havilapként szerkesztette az Uruguayi Magyar Demokratikus Egyesület vezetőségének megbízásából 
Deák Ferenc és Balkányi Ferenc. A követség havonta 2.500 Ft-tal és cikkekkel támogatta a lapot. 
"Az argentínai demokratikus magyar kolónia is támogatja a lapot, azonban a nehéz postai közlekedés, 
a magas postai dijak, valamint a postacenzura következtében csak igen nehezen, késve és kevés 
példányban jut át argentínai előfizetők részére. - Az argentínai demokratikus magyar kolónia ez évben 
akar kiadni egy lapot." [MNK Köv. jelentése. 1954.1.11. MÓL XIX-J-1-j. 20/b. 10.d.]

172 Nagy Csaba 9. Bővebb leírás: Csikós, "Magyar szervezetek és újságok....", 79.1.
173 Braun Nándor, az Argentínai M. Szöv. főtitkára 1948. márc. 4-én így ír a lapról: "Szerkesztője dr. 

Székely József éveken keresztül dolgozott sógorának szerkesztőségében, a Délamerikai Magyarságnál.
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belügyminiszter betiltotta.174 Dr. Székely József szerkesztette néhány évvel később a 

Magyar Népköztársaság hivatalos kétnyelvű gazdasági értesítőjét is.

1947-ben egy irodalmi, kulturális és társadalmi havi szemle is megjelent Buenos 

Airesben, Tábortűz címmel.175

Hatikva

1947-ben jelent meg "a délamerikai magyarajkű zsidóság lapja", a Hatikva 

(Reménység) (Semanario de los Israelitas de Habla Húngara. Később: "Esperanza", 

Órgano de los Israelitas de Habla Húngara. A Magyarajkú Zsidóság Lapja). 

Főszerkesztője Glück Andor volt; argentínai szerkesztője Keller Géza, izraeli szerkesztői 

Halmi József, Gondos Margalit és Szádé Cvi. Eleinte hetente, később havonta jelent 

meg, 4-500 példányban.176 Az 1960-as években feltehetően kiadási gondokkal küzdött, 

de 1970-ben ismét havonta adták ki a lapot, Glück Andor szerkesztésében.177 Cionista 

beállítottságú, nemzetközi lap volt, Magyarországgal szemben mély megbántottság 

jellemezte:

Csak közel a háború befejezése előtt, amikor ez üzletnek Ígérkezett, fedezte fel "baloldaliságát". Az 
argentínai Kommunista Pártból, az ellenséggel való kollaborálás miatt kizárt magyarok szócsövet 
kaptak a "Szabad Szó"-ban, melyet arra használtak fel, hogy a Szabad Magyar Mozgalom, majd az 
Argentínai Magyar Szövetség és a Törekvés vezetőit, de ott is főképpen a Kommunista Párt tagjait 
támadhassák. A konfuziókeltést és olcsó szenzációkat hajszoló törpelap szerkesztőjének - néhány 
magyarországi baloldali lapból ollózott cikk leközlése által - sikerült félrevezetnie még ismert 
magyarországi publicistákat és politikusokat is." [MÓL XDÍ-J-l-j 20/f. 11.d.]. 1949. június 1-én 
Balogh József, a Magyarok Világszövetségének főtitkára ezt jelenti a KÚM Politikai Osztályának: "A 
"Szabad Szó" című Buenos Airesben (Tucumán 313) megjelenő időszaki lap látszólag a magyar népi 
demokrácia támogatója. Ugyanakkor azonban annak szerkesztői ellenzékben vannak az ottani haladó 
magyar mozgalommal. Szerkesztője dr. Székely József egy individualista, trockista, aki egészen a 
háború végéig megtagadta a progresszív mozgalmat. Vele együtt dolgozik Soós István, akit azért 
dobtak ki az argentin Kommunista Pártból, mert szolgálatot tett az angol Intelligence Service-nek; 
hasonlók a többi társai is. - A Szabad Szó kevés példányszámban jelenik meg, Argentínában alig van 
olvasója." [MÓL XIX-J-1-k. 15/d 8.d.]

174 A betiltásról a Délamerikai Magyarság így ír "A Szabad Szó című kommunista lap betiltása, amely 
betiltás minden szónál szebben beszél, rendkívüli kedvező visszhangot keltett a magyar kolóniában. 
Mert a kolónia békét és nyugalmat akar s nem szereti a gyalázkodást." [1949. júl. 15, 12.1.]

175 Feltehetően csak egy szám. NagyCs. 12
176 1954.1.11-én a MNK követsége jelentésében kb. 1200-ban állapítja meg az előfizetők számát. 

Ugyanakkor ezt jelenti: "A lap argentínai előfizetőinek rohamos csökkenése miatt, kénytelenek voltak 
az utóbbi időben tompítani a magyar népi demokrácia ellen írt cikkek hangját." [MÓL XDÍ-J-l-j. 
20/b 10.d.]. 1956.9.14. a követség jelentése szerint a lap "kb. 12.000 példányban jelenik meg és 
innen, Buenos Airesből küldik a világ összes államaiba" [MÓL XDC-J-l-k-Arg.-18/a-008294-1956, 
8.d.]

177 "Örömmel jelentjük, hogy hála Székely Géza fáradhatatlan és abszolút önzetlen akcióinak valamint 
barátaink megértő magatartásának, a Hatikva januártól kezdve újból megjelenhet úgy, mint eddig: 
havonta." [Hatikva, 1969. nov.dec-i szám]
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Hol bölcsőm ringott és életem javát 
leéltem, magyar föld, légy átkozott.
Ki eladtad testem, eladtad lelkem, 
a sors hasonló, szörnyűi sorssal verjen 
Takard el, süsd le szégyentelen orcád, 
ki hazám voltál, Magyarország.178

Az 1948-as emigráció ellen többrendbeli kampányt indított. Nemcsak bojkottálta, 

de aktívan támadta a Buenos Aires-i Magyar Színjátszó társaságot. Hirdetési blokádja 

során, Meg kell lazítani a húrt? c. cikkében többek között ezt írja: "...tettünk-e 

szeretteink gyilkosai ellen csak megközelítően is annyit, mint amennyit akár természetes 

megbosszulásból, akár mártírjaink iránti kegyeletből tenni kötelességünk? 

Délamerikai Magyarság nemcsak felelt erre a cikkre; a későbbiekben ellentámadásba is 

fogott:

»179 Д

Furcsának találjuk, hogy a Hatikva, amely a magyarajku zsidóság lapjának 
mondja magát, nem foglal állást az otthoni cionista-üldözés ügyében. 
Furcsának tartaná ezt valószínűleg Ben Gurion, Izrael szocialista 
miniszterelnöke is, ha tudna magyarul olvasni. Furcsának találná a lap 
hangnemét is, amely mindenben megegyezik a Stürmer hangjával. A 
gyűlölet, a bosszúvágy itatja át ezt a lapot; Ben Gurion kétségkívül 
betiltaná, mert tudja, hogy az egyetemes zsidóság érdekeinek árt ez a lap, 
amely Mindszenty hercegprímást meri gyalázni s Churchillt ítéli el, viszont 
meg sem említi a magyarországi cionista bűnpöröket.180

A Hatikva kapcsolata a Magyar Népköztársaság követségével hullámzó volt.181 A 

magyarországi zsidóság deportálásakor élesen támadta a Népköztársaságot. Az 1950-es

178 Hatikva, 1949. április. "Izrael függetlensége kikiáltásának első éves évfordulója alkalmából kiadott 
ünnepi szám". [Hatikva 1949.6.15]. Az OSZK-nak nincs meg. [A Délamerikai Magyarság 1949. 
jún. 3-i számából idézek.]

179 Hatikva 1949. ápr. Erre a cikkre dr. Simon László A húr elpattant címmel ezt feleli a Hatikvá-nak: 
"A magyar fold és a magyar nép nem adott el senkit A magyar földet és a magyar népet leigázták az 
idegen zsarnokok. [...] Mint ahogy zsidók hirdették, hogy a magyarság és a világ ne általánosítson 
[...]: az a tény, hogy Rákosi, Gerő, Péter Gábor, Révai, Riesz és más moszkovita, százezrek hóhérai 
és egy ország sírásói történetesen zsidók, nem szolgálhat alapul a többiek, a becsületesek elleni 
kollektív megtorlásra és általánosítás alapján. [...] Ország-világ előtt kijelentjük, hogy ehhez a 
hanghoz az argentínai magyar kolóniának köze nincs, azzal közösséget nem vállal s vele 
következményeiben nem osztozik." [DélamerikaiMagyarság 1949.5.20, 5.1]

Délamerikai Magyarság 1949.júl.l5, 12.1. [N.B. Stürmer: Erősen antiszemita német kiadvány a 
Harmadik Birodalom idejében. - NJ]

181 Braun Nándor, az Argentínai Magyar Szövetség Magyarországon tartózkodó főtitkárának elemzése 
szerint: "politikailag rövidlátók, de azért demokratikus érzelműeknek mondhatók. Támadják az angol 
imperialista törekvéseket. Palesztina és az arab-zsidó összefogás mellett vannak" 1948.3.4. [MÓL 
XDC-J-l-j 20/f. 11.d.]. Szeri követ jelentésében ezt írja: "A Magyar Népköztársasággal kapcsolatban 
jóindulatú híreket közöl, amit azonban a lap szélsőséges nacionalista beállítottsága ellensúlyoz". 
["Összefoglaló a magyar emigráció helyzetéről", MOLXIX-J-l-j Arg. 1950.6.30. 20/d 023713- 
1950. 12.d.].

180



59

évek közepétől és az 1960-as években azonban közös stratégiát dolgozott ki a 

követséggel a jobboldali emigráció ellen.182

1948 ÉS 1968 KÖZÖTTI IDŐSZAK

Délamerikai Magyarság

Mint már a bevezető részben jeleztem, a Délamerikai Magyarság öt évvel az első 

koloniális lap után, 1929-ben indult meg. Alapítója, egyben szerkesztője Faragó Rezső 

volt.183 Az újság napilapként indult, majd hetente háromszor jelent meg, 2000-2500 

példányban. Első munkatársai Löw Sándor és Kardos Imre voltak. 1940-től rövid ideig 

dolgozott a lapnál Szász Béla, akiről azonban kiderült, hogy kommunista, így 

menesztették a laptól. Az 1940-es években a lap több ízben támadta a baloldali Szabad 

Magyar Mozgalmat, az Új Világ és Magyar Lapok c. újságokat, valamint a Törekvés 

Sportklubot.184 1947-ben "A magyar köztársaság elnöke egyszerű dísz és figura csak" 

cím alatt hosszabb cikkben számolt be Tildy Zoltán köztársasági elnök rendkívül körül

határolt jogköréről, majd arról, hogy fogva tartották Balatonlellén. Azzal az indokkal, 

hogy "a lapnak minden száma tele van demokráciaellenes hírveréssel és a legaljasabb 

módon uszít a mai magyar kormányzat ellen", 1947. szeptember 8-i rendelettel a 

Belügyminisztérium betiltotta a lap Magyarországba való bevitelét és terjesztését.185

Faragó Rezső 1949-ben dr. Simon Lászlónak bérbeadta a lapot, aki annak 

szerkesztését is átvette. A magyar egység útján c. bemutatkozó cikkében többek között 

ezeket írta;

182 Lásd vonatkozó részt e fejezet Magyar Népköztársaság követségének sajtótevékenysége c. bekezdése 
alatt.

Faragó Rezső hivatásos újságíró volt már Magyarországon, majd a román megszállás alatü 
Erdélyben. Utoljára Nagyváradon, a Reggeli Újság-nál dolgozott. A román sovinizmus ellen ebben a 
lapban írta ültakozó allegorikus japán meséit. A románok hétszer letartóztatták és amikor újból 
kiszabadult véglegesen eljött Nagyváradról, kivándorolt Argentínába. Itt folytatva újságírói 
működését megindította a Délamerikai Magyarság-ot. A háború előtt a budapesti kormányok 
argentínai félhivatalos szócsöve volt. Ő látta el a Revíziós Liga dél-amerikai megbízotti és a Magyar 
Idegenforgalmi Hivatal delegátusi üsztét is. Az ő nevéhez fűződnek az argentínai magyar rádió-órák. 
[Délamerikai Magyarság 1953.aug.20]

184 Braun Nándor, Argentínai Magyar Szöv. főtitkár jelentése, 1948.3.4. [MOLXDC-J-l-j. 20/f.ll.d.]
185 MÓL XDC-A-l-j 1947-V-11008 [Miniszterelnökség]. BM-nek 500.670/1947.B.M.IV., MOL XEX-J- 

1-k 15/d 8.d.

183
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A jobb, haladottabb holnapért dolgozunk. Nincs köztünk különbség "régi" 
és "új" magyarok között. Aki különbséget hirdet az szétválaszt. Aki nem a 
megértés és a szeretet hangján szól, az lehet a ma haszonélvezője, de nem a 
holnap hőse. - A magyar egység útján járó Délamerikai Magyarság minden 
sorával a jobb, haladottabb, tisztább holnapért küzd. Nem felejti el egy 
pillanatra sem, hogy elsősorban a délamerikai magyarok lapja. Magáévá 
teszi a kolóniák minden gondját, kiáll minden igaz magyar ügyért. Cserébe 
csak azt kéri: ne felejtse el a délamerikai magyarság egyetlen tagja sem, 
hogy mindannyian ugyanannak a nagy magyar családnak vagyunk a 
tagjai.186

A lap munkatársai voltak dr. Simon Gyula és dr. Fercsey János; 1951-ben dr. 

Simon továbbadta bérbe a lapot Kótai Bélának. Kótai Béla lett a szerkesztő és P. Kótai 

Zoltán a főmunkatárs. Rövid egy esztendő múlva, 1952. év végén azonban, anyagi 

nehézségek miatt visszakerült a lap dr. Simon Lászlóhoz. 1953 januárjában így megint 

dr. Simon László a szerkesztő, bár februárban már Kesserú' József szerepel a lapon mint 

szerkesztő és kiadó, egészen ez év júliusáig. Munkatársai voltak dr. Fercsey János, 

Tasnády Szűts András és Vajay Szabolcs, akik a fenti időpont után maguk vették át a 

lapot. Szerkesztő lett dr. Fercsey János, európai szerkesztő Vajay Szabolcs, a hirdetési 

osztály vezetője pedig Tasnády Szűts András. Az újságnak külön könyvosztálya is volt, 

ezt dr. Girsik Géza és felesége vezették.187 Mint más emigrációs sajtótermékek esetében 

is, a lap szerkesztői állandó jellegű anyagi gondokkal küzdöttek, így előfordult, hogy a 

bért időnként csak késéssel tudták fizetni. Faragó Rezső 1953-ban bekövetkezett halála 

után özvegye pontosabban fizető bérlőt keresett, és többek között a Magyar 

Népköztársaság követségével is tárgyalt egy esetleges együttműködés illetőleg 

bérszerződés ügyében. Az anyagiakon azonban nem tudtak megegyezni, s így e 

szerződés - mely merőben megváltoztatta volna az argentínai emigráció jövőjét - nem jött 

létre.188

Újabb változás állt be a lap szerkesztésében 1963-ban, amikor dr. Simon László 

visszavette az újságot és ettől kezdve egészen 1964. év végéig ő volt a lap kiadója és

186 Délamerikai Magyarság 1949. április 5.
187 A MNK követség 1954.1.11-i jelentésében a lap előfizetői számát kb. 1200-ra becsüli. [MOL XIX- 

J-l-j. 20/b 10.d.]. Két hónappal később, 1954.3.11-én, amikor a lap esetleges bérbe vételét terjeszti 
elő, ezt írja: "A lap régi nevén, ugyancsak 2.500 példányban, hetenként kétszer jelenne meg."

188 Lásd a Magyar Népköztársaság Buenos Aires-i követségének sajtótevékenységéről szóló bekezdést e 
fejezet végén. A követség szerint a Délamerikai Magyarság a Magyar Nemzeti Bizottmánytól kapott 
pénzt a bér kifizetéséhez. [1954.4.26. MOLXIX-J-l-k-Arg-5/d-00689/l-195h - 8.d.]
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szerkesztője, dr. Fercsey János pedig a New York-i szerkesztő. Ekkor azonban az első 

tulajdonos, Faragó Rezső örököseivel való pereskedésből kifolyólag a lap nevét is meg 

kellett változtatni. Ettől kezdve az újság neve: Argentínai Magyar Újság, 

ben dr. Simon László eladta a lapot Horváth Jánosnak, ő lett a kiadó, míg a szerkesztők 

- dr. Simon László és dr. Fercsey János - továbbra is megmaradtak. 1965 

szeptemberében azután dr. Simon László visszavásárolta a lapot, ettől kezdve ő lett újból

189 1965-

a lap kiadója is.

1967-től a lap neve újból megváltozott. Amikor Brazíliában megszűnt a 

Délamerikai Magyar Hírlap, az Argentínai Magyar Újság néhány oldalon brazíliai híreket 

és cikkeket hozott és így a változott helyzetnek megfelelően a lap nevét Délamerikai 

Magyar Újságra változtatta.190 Kiadó és argentínai szerkesztő maradt dr. Simon 

László, brazíliai szerkesztő Kutasi Kovács Lajos, főmunkatárs pedig dr. Gácsér Imre. 

Dr. Simon László a szerkesztést 1968-ban átadta dr. Kóródi Tibornak, akinek 

főmunkatársa Panda István volt. Mindkettő jól ismert volt "népidemokratikus" 

kapcsolatairól.191 Nem is egészen egy év múlva megint új név szerepelt a lapon mint 

főszerkesztő: dr. Székásy Miklós. A következő évben tőle vette vissza az újságot dr. 

Simon László, ő lett a kiadó és szerkesztő is, dr. Gácsér Imre pedig megmaradt mint 

brazíliai főmunkatárs. A lap neve ettől kezdve - 1970-től - Magyar Hírlap (A 

délamerikai magyarok független hetilapja). A legutolsó változás 1975. áprilisában 

történt, amikor dr. Simon László véglegesen eladta a lapot Czanyó Adorjánnak, a 

jelenlegi tulajdonosnak és szerkesztőnek. A lap neve továbbra is Magyar Hírlap maradt. 

Szerkesztői 1975 után: Czanyó Adóiján, Kurucz László; főmunkatársak dr. Gácsér

189 A perből kifolyólag dr. Simon 1964-ben el akarta adni a lapot, és ez hat hétig szünetelt. A Centro 
Hűngaro és Mindszenty Akadémia támogatásával dr. Theész János hajlandó lett volna megvenni és a 
szerkesztést is vállalni (Czanyó Adorján és dr. Fehér Mátyás közreműködésével). A szerződés azért 
nem jött létre, mert dr. Theész nem fogadta el dr. Simon azon feltételét, hogy a lapot bérmunkában 
továbbra is dr. Simon állítsa elő. - A lap 1964-ben hetente jelent meg 8 oldalon, 1150 
példányszámban. Az előfizetők száma, a külföldieket is beleértve, 1000 fő volt. [Dr. Theész dr. Vácz 
Elemérnek, a Mindszenty Akadémia elnökének 1964. dec. 7-én írt levele. - Másolat NJ birtokában]

190 A lap mai utóda, a Délamerikai Magyar Hírlap, szintén hoz néhány oldalon brazíliai híreket és 
cikkeket.

191 Kóródi Tibor 1939-ben a Nyilaskeresztes Párt országgyűlési képviselője volt [Loeffler István: 
Országgyűlési Almanach. Budapest. 1940]. 1966-tól rendszeresen találkozott a Magyar 
Népköztársaság követség tisztviselőivel [MOLXDÍ-J-l-k Arg.4/j.3.d.]
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Imre, dr. Simon László, dr. Theész János, dr. Tóth László.192 1996 márciusától a lap 

fejléce Délamerikai Magyar Hírlap, bár a gyakorlatban (cikkekben, utalásokban, 

stb.) továbbra is Magyar Hírlap-ként szerepel.

Az évek során a Délamerikai Magyarsdg-пак, a több évben kiadott évkönyve 

mellett, más alkalmi mellékletei is voltak193. 1949-ben a hat oldalas spanyolnyelvű 

Noticiario Internacional, 1953-ban a Világmagyarság, 1955-től 1960-ig havonta 

a zöldnyomásű Emigráns Nemzeti Sport és ugyanezen idő alatt havonta a 

kéknyomású Film - Zene - Irodalom című melléklet. 1956-tól 1963-ig a 

Délamerikai Magyarság nyomdájában nyomtattak egy spanyolnyelvű hetilapot, a Frente 

Común (contra el comunismo)-t, amely később önálló hetilappá lett194. Ugyancsak 

1957-ben került kiadásra a Suplemento del Diario Húngaro, majd a Gaceta 

Literaria (Irodalmi Újság). Utóbbi három spanyolnyelvű volt. Ezek a mellékletek 

főképp a szabadságharccal kapcsolatos antikommunista cikkeket hozták195.

Mint a felsorolt vázlatos adatok is mutatják, a minket érintő időszak alatt, vagyis a 

40-es évek végétől 1968-ig, a lap többször cserélt gazdát, ha ez a változás néha csak 

névleges volt is. Részben ezért, részben politikai okok miatt, az újság élete nem volt 

nyugodt, sok támadásnak volt kitéve. Bár a lap kezdettől fogva független volt, nem 

kötelezte el magát egyik vagy másik koloniális eszmeáramlatnak, az egyes emigrációs

192 1981: Szerkesztő Kurucz L., Kiadó Czanyó A. 1982: "Szerkesztik és kiadják": dr. Theész J., Czanyó

Évkönyvet, lásd Könyvkiadás fejezetet. Mellékletet. 1941-45 között, még Faragó Rezső 
szerkesztése alatt, megjelent a Pro Libertate c. kiadvány. 1970-ben a Magyar Szemle és A 
Magyar Hírlap irodalmi melléklete (utóbbi 1970.jan.30-feb.6). 1971.márc. 13-20: a A 
Magyar Hírlap tudományos és irodalmi melléklete. 1971.ápr.3: A Magyar Hírlap 
tarka melléklete. 1971.máj.: Igazságot Mindszentynek (összeállította és kiadta Sikos 
Endréné Árvay Lili). 1973.febr.: A Magyar Hírlap irodalmi melléklete. 1974. augusztus: 
Suplemento Cultural, külön rovattal: "Húngaros en la Argentína" (Magyarok Argentínában) 
címmel. 1977-től a Lármafa, illetve 1979. márciusától változott néven Erdélyi Magyarság, az 
Erdélyi Világszövetség dél-amerikai híradója dr. Wass Albert és Zolcsák István szerkesztésében. 
1982.5.15 és 1983.12.1-15 között kéthetenként megjelent a "Tanulj magyarul - taníts 
magyarul" 25 folytatásos sorozat, dr.Theész János és Forray A. szerkesztésében (Venezuelából). Ezt 
követte, 1984.1.15-től a "Magyar Óra”, Cz.Zs. (Földényiné Czapáry Zsuzsa) rovatvezetővel. — 
Suplemento de Magyar Hírlap-ként 1981-ben Bartók, 1987-ben Dohnányi-melléklet jelent 
meg, spanyol nyelven. Utolsó melléklete (1998. november) Savaria-i Szent Márton, Buenos Aires 
védőszentje (Kr.u. 316-397) címmel két nyelven jelent meg.

194 A Frente Común 1963-ban dr. Fercsey János USÁ-ba való költözésekor megszűnt [FJ levele NJ- 
hoz. 1998. aug. 4. Továbbá lásd az A 1956-os Forradalom visszhangja Argentínában fejezetet.]

195 Lásd Az 1956-os Forradalom ... fejezetet.

A.
193
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csoportokhoz való viszonya állandóan napirenden levó', sokat vitatott kérdése volt a 

A második világháború után kivándoroltak egymással szembenálló 

csoportokat alkottak. Éles ellentét választotta el az 1944/45-ös és az 1946/47-es 

emigráció tagjait egymástól. Az elválasztó vonalat még az ún. jobboldali emigráción belül 

is sokszor a Magyar Nemzeti Bizottmányhoz, majd a Magyar Bizottsághoz való tartozás 

képezte.197 A Délamerikai Magyarság ezért céltáblájává vált mind a jobb- mind pedig az 

1948-as emigráció baloldalának.

Mindazonáltal a lap célját szerkesztője, dr. Simon László így fogalmazta meg: "A

Délamerikai Magyarság erős, tiszta hangú hirdetője az egyetemes keresztény

gondolatnak; feltétel nélküli harcosa a szabad, független és alkotmányos

Magyarországnak."198 1949. január 21-i számában ilyen címek olvashatók: Mindszenty

"bevallotta" a terhére rótt vádakat. - A magyar határt Ausztria felé drótsövény és

aknamező "védi" - Megnehezítik a magyar zsidók kivándorlását Palesztinába is: Egy

orvos az Andrássy-út 60-ban. A szélsőbaloldali sajtóval is nyiltan csatázott. Példa erre

az 1949júl. 15-i számában megjelent cikk:

Átlapoztuk a "Jövő" című kommunista lap utolsó számát. Azt a cikket 
kerestük, amelyben a Jövő szerkesztői állást foglalnak a Szász ügyben. 
Megírtuk ugyanis, hogy Szász Bélát, az argentínai Jövő egykori 
főszerkesztőjét, letartóztatták Budapesten, a Rajk-üggyel kapcsolatban.
Erről az eseményről hallgat az argentínai Jövő. Nem ír arról: elítéli-e 
Szászt, vagy nem ítéli el s továbbra is helyesli Rákosiék minden 
intézkedését. Azt szeretnénk olvasni a Jövő-ben: hogyan látja a Szász
ügyet? Szászt ítélik el, a régi barátot és fegyvertársat, vagy a Pártot? Várjuk 
a választ.199

kolóniának.196

196 Az 1920-as és 30-as években a hivatalos magyar kormánypoliükát követte. A 30-as évek közepétől 
kezdve, - annak erős jobbratolódása következtében - ez már nem állt fenn. A háború végén Faragó 
orientációja baloldali volt, ám soha sem állt kommunista vonalra, a nyugati demokráciák híve maradt 
[DélamerikaiMagyarság 1979.okt. 15, З.1.]

197 A jobboldali emigránsok szemében a Magyar Bizottság egyes tagjai (Nagy Ferenc és társai) súlyosan 
kompromittálták magukat a szovjettel és a magyarországi kommunistákkal való 
együttműködésükkel. [Vácz 6.1.] így a (New Yorkban működó) Nemzeti Bizottmány köréhez tartozó 
személyek a Délamerikai Magyarság irodájában gyűltek és megalakították a "hétfői társaságot", 
amelybe a lap szerkesztőin kívül (Fercsey, Simon László, Vajay, Tasnády Szűts) Teleki Andor, 
Bobrik Amó, Bobrik György, Farkas György, Szankay Zoltán, Bethlen Gábor, Hal János tartozott. A 
hétfői összejöveteleket 1963-ig, Fercsey János elvándorlásáig megtartották. [Fercsey 1998.4.16]

198 Délamerikai Magyarság 1949. máj. 24, 5.1.
199 Kerecsendi Kiss Márton, a Magyarok Útja szerkesztője, Emlékkönyvében (1972) ezt írja: "Úgy 

tudom, a kis argentínai magyar lapot Rajk barátja. Szász Béla szerkesztette. Ő később hazatért és 
szörnyű sorsra jutott. A részleteket kitűnő könyvéből - Minden kényszer nélkül - megkínoztatásának
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Az 50-es évek elején a lap cikksorozatot helyezett el az argentin sajtóban a 

magyarországi kitelepítések jelentéséről. A követség 1956 elején rendezett sportkiállítása 

kapcsán megcáfolta (szintén az argentin sajtóban) a követség kimutatását, hogy a 

magyar sportolók kiváló eredményei a szovjet kommunista rendszernek voltak 

köszönhetők. Kiváltképpen az 1956-os forradalom alkalmából fejtett ki hatalmas 

tevékenységet: kiadványokkal, cikkekkel, rendezvényekkel, rádióinterjűkkal, politikusok 

felkeresésével: egy éven keresztül napirenden tartotta a magyar szabadságharc kérdését 

az argentin sajtóban.?00 Ezért mind a Magyar Népköztársaság követségével és az általa 

támogatott lapokkal, mind pedig a Hatikvá-val állandó harcban állt. A követség az évek 

során különböző eszközökkel igyekezett a Délamerikai Magyarság-ot elnémítani: 

ellenlappal, megvétellel, infiltrálással, a szerkesztők "leleplezésével".201 Sikertelenségét 

bizonyítja az, hogy a lap ma is él.

Magyar Út / Magyarok Útja

1948-ban indult a Magyar Út (Senda Hüngara), a Dél-Amerikában élő magyarok 

keresztény politikai és társadalmi hetilapja. Szerkesztője Kerecsendi Kiss Márton, 

kiadója Vörösváry István. Kiadta a Katolikus Egyházközséghez tartozó Szent István 

Lap- és Könyvkiadó Társulat. Bár ennek az egyházközségnek a kiadásában indult a lap, 

valójában egyházi vonalon az egyázközségtől teljesen független katolikus egyházi 

szolgálat vezetőjének, dr. Luttor Ferenc pápai protonotárius, volt vatikáni követnek az 

erkölcsi támogatását élvezte. Első számában, Isten nevében című vezércikkében a lap 

irányát ezekben adta meg:

Isten nevében kezdjük el szolgálatunkat... Egy táborba kell terelni most a 
világszerte szétszórt magyarokat! Az elmúlt hetekben mindenfelé 
megindultak az összefogási kísérletek. Ennek a földrészeket átfogó 
egyesülési szándéknak egyik pozitív eredménye a lap. ... Dél amerikai 
magyarok! Jöjjetek zászlónk alá!... bármilyen pártiak voltatok, bármilyen 
világnézetet vallottatok a múltban. Most félre a pártokkal! ...az egymást 
megértő magyarok adjanak találkozót ezeken a hasábokon... Nem azért 
jöttünk, hogy béka-egér harcot kezdjünk, de harcolni fogunk a

200 Délamerikai Magyarság jubileumi évkönyve 1958,39-461. Lásd továbbá az 1956-os fejezetet.
201 Lásd elsősorban a Magyar Népköztársaság c. bekezdést, valamint a Jövő és Hatikva bekezdések 

vonatkozó részeit.
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részvétlenség ellen, mindenki ellen, aki közömbös a felszabadításért 
indított nagy küzdelemben. De nem akarunk a küzdelem ürügyén az 
elvakult pártemberek, az őijöngő vitatkozók kezével vagdalkozni árnyalati 
különbségek miatt, amelyeket már úgyis maga alá temetett a nagy 
összeomlás... Hovatovább egy egész kis országnyi magyar verődik össze 
itt ezekből a magyarokból és azokból, akiket korábbi viharok sodortak ide. 
A múlt sok tévedése ... egy úrizáló társadalomról őrzött keserű emlékek, 
ma ilyen tragédia után nem választhatnak el bennünket. A Magyar Út 
hivatásának tekinti, hogy az anyanyelv legyőzhetetlen erejével egy tömbbé 
kovácsoljon itt minden becsületes magyart... Talán csak kis gyertyafény 
lesz ez az újság, de világosságánál mindig megláthatjuk majd, milyen 
önzés, tévedés, elvakultság zárja el a szétszórt magyarság előtt, a 
Gondviselés nyújtotta egyetlen járható utat. Ez a lap elsősorban 
tájékoztatni akar és nem Ítélkezni... a szenvedések tüzében megedződött 
magyarság megváltotta magát. Ennek az önmagát megváltott 
magyarságnak szíve, lelke, vágyai tükröződnek majd vissza ezeken a 
hasábokon.

A szerkesztő, Kerecsendi Kiss Márton minden jószándéka ellenére, a Szent István 

Lap- és Könyvkiadó Társulat 1949. évi közgyűlésén olyan éles ellentétek robbantak ki, 

aminek következménye lett a Magyar Út megszűnése és a Magyar Nép című lap 

alapítása. A Magyar Út szerkesztői ugyanekkor Magyarok Útja címen új lapot indítottak, 

helyesebben a Magyar Út elnevezést cserélték fel a Magyarok Útja címmel és az új lapot 

már saját nyomdában állították elő.

így indult július 31-én a Magyarok Útja (La Senda de los Húngaros), mint "a

száműzetésben élő, antibolsevista magyarság politikai, társadalmi, irodalmi s művészeti

lapja." Első számában Megyünk tovább! című vezércikkben többek között ez állt:

Félkezünkön megszámlálhatjuk hány nyomtatott újság jelenik meg ma a 
földgolyón szabadon, cenzúra nélkül, magyar nyelven. A Magyar Út 
egyik ilyen kis hajszálcsöve volt népünk szenvedésének és 
szabadságvágyának... Nyolc hónap óta érezzük, hogy olyan eszközt adott 
kezünkbe a sors, amivel a magyarság legnagyobb része ma nem 
rendelkezik... A világ egyetlen pontján sincs módja a magyarnak 
pártoktól, világhatalmaktól ennyire függetlenül számot vetni önmagával.
Nyolc hónap óta tudjuk tehát, hogy a mi újságírásunk más, mint odahaza 
békében, amikor az egyéni önérzet, az egyéni fájdalmak és sérelmek 
kakaskodása nem árthatott végzetesen a nemzet ügyének... A babilóniai 
fogságban kisarjadt testvérharcot ma, nyolc hónap után már jobban 
utáljuk, mint amikor elindultunk és ma még inkább él bennünk az erkölcsi 
parancs: nem hagyjuk lerángatni ezekbe a vitákba olvasóinkat. Mi azért 
vagyunk, hogy a rágalmak és bomlás légköréből kivezessük a száműzöttek 
megbetegedett lelkét és véget nem érő viták helyett a szellem, erkölcs, 
hagyomány erejével megszüntessük a csömört, a tetszhalált és a 
kicsinyhitűséget... Mintha magunkat, emigránsokat látnók Madách 
Tragédiájában, ahol egyetlen "i" betű miatt máglyára küldik egymást a
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hitvitázók. Mi ilyen máglyák gyújtogatásában részt nem veszünk, amikor 
egész Magyarország lángokban áll. Nekünk a nagy távlatokat kell 
kibontanunk... meg kell találnunk a magyarság külső és belső 
egyensúlyát. S bármilyen rögös is ma még erre a magyarok útja, megyünk 
tovább.

A lap kiadója Vörösváry István, szerkesztője Kerecsendi Kiss Márton. Havonta 

kétszer jelent meg. Önálló nyomdája lévén, kiadásában több magyarnyelvű könyvet is 

Vörösváry István megtanulta a gépszedést, így szerkesztési és 

adminisztratív munka mellett a lap technikai előállítását is házilag biztosították.203 

Kétségtelen, hogy a Magyarok Útja a Magyarországból 1945-ben menekült emigráció 

egyik legszínvonalasabb lapja volt.204 Irányzatát tekintve keresztény jobboldali, 

független újság volt, minden - jelen vagy múltbeli - pártpolitikai megkötöttség nélkül. 

Az emigráció közönye és az ország gazdasági romlása azonban 1955-ben ezt a lapot is 

súlyos anyagi helyzetbe hozta, és decemberben megszűnt.205 1 955-ben két 

sajtóértekezleten is ismertette a Magyarok Útja szerkesztősége a lap válságos anyagi 

helyzetét. A hátralékos előfizetési díjak olyan összeget - 40 ezer pesót - tettek ki, amit 

Kerecsendi Kiss szavait idézve:

kiadtak.202

...ha nem lehet behajtani, akkor a lapot az esetben sem szabad folytatni, ha 
a jelenlegi anyagi nehézségeken baráti segítség át is segítené azt. Itt nem 
csupán gazdasági, hanem erkölcsi dilemmáról van szó. Mit érne akár a 
legjobb lap is, ha azt hívei a létéhez szükséges áldozatra nem méltatják? 
Hazudni nem szabad, a konzekvenciát bátran le kell vonni, akkor is, ha 
sokunknak fáj... Nem vagyunk párt, nem vagyunk klikk, nem vagyunk a 
közszereplés megszállottái: nem adhatunk ki lapot a magunk buzgalmából. 
Az emigrációban minden magyar lap énekes madár: ha közülük egy is 
leesik az ágról, nemcsak az éneke hallgat el, a hernyók és kártevő rovarok 
is megszaporodnak körülöttük. Sajnos az emigráció elfáradt. A tapasztalat 
szerint a magyarul folytatott szellemi munkának idekint lassan elvész 
egészen az értéke. Ennél csak az fájdalmasabb, hogy az emigráns 
gazdasági gyarapodásával mintha együtt járna a magyar gondoktól való 
menekülés is...206

202 Lásd vonatkozó részt Könyvkiadók stb. fejezetben.
203 ElóTizetó'i számadatokat csak a MNK követségének jelentésében találtam, amely 450-500-ban 

állapítja meg. Tekintve a teljes elszigeteltséget a lap és a követség között, ez a szám nem tekinthető' 
véglegesnek. [1954.1.11. MOLXIX-J-l-j. 20/b 10.d.]

204 V.ö. a Münchenben megjelenő' Hungáriac. lappal [Borbándi: A magyar emigráció életrajza 1945- 
1948,1. 99.1.]

205 Vörösváry I. és Kerecsendi Kiss M. Torontóba vándoroltak tovább és ott 1957-tól a kanadai Magyar 
Élet című lapot adták ki.

206 Magyar Ház ,1955. február 1, 1-2
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A Magyar Út, majd Magyarok Útja című lapok sorsa, szolgálata, majd megszűnése 

szomorú fejezete az argentínai magyar emigrációs sajtó történetének. Irányzatuknál, 

hivatásos újságírói gárdájuknál fogva ezek lettek volna hivatva az emigrációs sajtó 

nívóját, szellemét megadni. Sajnos személyi problémák, aktualitásukat régen vesztett 

politikai ellentétek és - nem utolsó sorban - Vörösváryék és Kerecsendiék 

továbbvándorlása miatt azonban hamarosan megszűntek.

EGYÉB KIADVÁNYOK 1948 ÉS 1968 KÖZÖTT

Ebben az időszakban is nagy számban jelentek meg kérész életű (néha csak 1-2 

számot megért) lapok. Megjelenésük éve szerint, s ezen belül alfabetikus - és nem 

fontossági - sorrendben ismertetem őket

1948

Evangélikus Élet (Vida Luterana. Boletín para los Luteranos Húngaros que 

viven en la Argentina). Az Argentínában élő magyar evangélikusok részére. Hitbuzgalmi 

időszaki sokszorosított lap. Szerkesztő és felelős kiadó az Iglesia Evangélica Luterana 

Unida engedélyével dr. Vácz Elemér. Három szám jelent meg, 1949-ben megszűnt.

1948-ban egy Neue Heimat című németnyelvű lap is megjelent, a volt 

magyarországi népi németek egyesülete, a Donauschwaben Verein kiadásában. Adataink 

szerint csupán egy számot adtak ki.207

1949

Magyar Nép (Pueblo Húngaro. Diario Cristiano de los Húngaros Libres de la 

América del Sud), a Délamerikai Szabad Magyarok jobboldali hetilapja. Kiadta a 

ferences páterek vezetése alatt álló Katolikus Egyházközség Szent István Lap- és 

Könyvkiadó Társulata. Szerkesztette dr. Maróthy-Meizler Károly, 

indulásától kezdve sok nehézséggel küzdött. Már a lap megszületése is a Magyar Út 

szerkesztőségével való személyi ellentétekből származott. A szerkesztő és a lapkiadó

208 Az újság

207 Délamerikai Magyarság, 1953.febr.6
208 NYÍL 244.1. - Maróthy-Meizler Károly a Keresztény Nemzeti Szocialista Front egyik országgyűlési 

képviselője volt. [Loeffler István. Országyűlési. Almanach. 1940]
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társulat intézőbizottsága közti ellentét azonban véglegesen megpecsételte a lap sorsát, és 

rövid egy esztendei megjelenés után megszűnt.209

Hasonló súrlódások és veszekedések voltak az ellenkező (baloldali) beállítottságú 

politikai lapok között is. Példa erre a szintén 1949-ben Soós István szerkesztésében 

kiadott Buenosairesi Magyar Újság, (Periódico Húngaro de Buenos Aires), amely 

néhány szám után megszűnt Mint első számának vezércikkében úja: "tiszta, becsületes 

demokratikus elvet hirdet és megír mindent, ami közügy és amit a többi magyar lap 

elhallgat". Erős támadást indított többek között Szász Béla "és buenosairesi cinkosai" 

ellen, a Törekvés ellen ("Egy történet, mely vádiratra kívánkozik"), valamint Székely 

Béla "álprofesszor" ellen210. Ugyanakkor a 45-ben menekült emigrációt is ostorozta a 

régi magyarokkal szembeni viselkedése miatt ("Két pofon": "Dock-sudi Gábor" 

aláírással).

Ugyancsak 1949-ben indult az Argentínai Magyar Filmhíradó, "a Valahol 

Európában című film Buenos Aires-i bemutatásának sikerén felbuzdulva", de néhány 

szám után megszűnt.211 Ugyanez volt a helyzet a Boletín de la Cámara de 

Comercio Argentino-Húngara-val, az Argentin-Magyar Kereskedelmi Kamara 

kiadásában. A Magyar Népköztársaság hivatalos kétnyelvű gazdasági értesítője volt, bár 

kapcsolata a követséggel tisztázatlan. A lap havonta jelent meg dr. Székely József 

szerkesztésében.212 Alapítási éve szintén 1949.

1949-től a "Törekvés" ifjúsági csoportja Boletín Informativo del Grupo 

Juvenil del Club Törekvés címmel, évente háromszor 4-5 oldalas spanyolnyelvű 

sokszorosított bulletint adott ki. A 8-as szám rövid vezércikke magyarul jelent meg.213 A

kiadvány 1951-ben még élt.

209 Lásd Szent István Lap-és Könyvkiadó'Társulat Intézőbizottsága körlevelei 1949. február 1, július 25 
és 1950. január 28; valamint a lemondott szerkesztő, dr. Maróthy-Meizler Károly sokszorosítva 
kiadott búcsúlevele 1950. augusztus 25. [Vácz 11.]

210 Az Új Világ munkatársa, a Comité de Emergencia de los Judíos de Habla Húngara szerkesztője.
211 "Összefoglaló a magyar emigráció helyzetéről" [MÓL XIX-J-1-j Arg. 1950.6.30. 20/d 023713- 

1950. 12.d.]; továbbá Délamerikai Magyarság 1953.febr.6.
212 Szeri követ szerint Székely "a lapot mint koncesszionárus jelentette meg az általa szerzett hirdetési 

jövedelemből.... Szerkesztéséhez sem a Kamara demokratikus tagjainak, sem a magyar kommunisták 
csoportjának semmilyen beleszólása nincs" [MOLXIX-J-l-j Arg. 1950.6.30. 20/d, 12.d]

1848-1951. 103 év múlt el azóta hogy a magyar nép egy Márc. 15.én Szabadságot kiáltott. Soha 
nem volt ennek olyan igaz jelentősége mint ma. De ahhoz hogy ez ma igy lehessen, előbb össze

213 «
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1949-ben jelent meg a Pásztortűz (Revista Hűngara Mensual), sokszorosított 

irodalmi, kulturális és társadalmi havi szemle. Jákly György szerkesztette. Melléklete a 

Gyermekek Pásztortüze. A harmadik szám után a lap megszűnt.

1949-ben indította el dr. Vácz Elemér a Jó Munkát Füzetek-et, az abban az 

évben alakult argentínai Teleki Pál öregcserkész munkaközösség sokszorosított 

közlönyét. Öt száma jelent meg.214

Hézagos adataink vannak a P. Kótai Zoltán szerkesztésében, 1949 körül megjelenő 

Kompass című kiadványról.215

1950

Buenos Airesi Magyar Református Egyház Közleményei.

(Comunicaciones de la Iglesia Reformada Hűngara de Buenos Aires). Időszaki 

hitbuzgalmi sokszorosított lap. Szerkesztő és kiadó Háry Dániel református lelkipásztor. 

Feltehetően a Virradat című közlöny folytatása volt. Az értesítő 1953-ban megszűnt.

Magyar Református és Evangélikus Egyházközösség Értesítője. Havi 

gyülekezeti hitbuzgalmi sokszorosított lap. Szerkesztő Demes Péter református 

lelkipásztor. Megszűnt 1953-ban.

Magyar Unió. A volt magyar törvényhozók politikai közlönye. Szerkesztő: dr. 

Hamary Dániel. Az első három szám sokszorosítva Argentínában jelent meg, a 

továbbiak nyomtatásban Ausztriában.

Szabad Magyarság (Hungarian Digest - Selecciones Húngaras). Szerkesztő: 

dr. Fercsey János. A lap havonta jelent meg; 1951-ben megszűnt216

kellett tömi 1945-ben a fasiszta uralmat. Kellett hogy a nép vegye át a kormányt, hogy nagyszerű 
jövőjét építhesse. Most a föld a paraszté, nem a földesúré és az ország jövője a tényleges fenntartói, a 
munkásság kezében van. Mi innen büszkén figyeljük hogy üyen rövid idő alatt mennyi eredményt és 
haladást mutat az ország. - Üdvözöljük a szocialista jövőt építő magyar dolgozó népet és bölcs 
vezetőit" Felteijesztve aKÜM-nek 1951.8.21-én [MOLXIX-J-l-k-Arg. 20/d-Öl 1141-1951. 12.d.]

214 Egyes számok: lásd Bibliográfia.
215 Nagy Cs. 7.
216 Dr. Fercsey János ugyanekkor egy turisztikai lapot is szerkesztett, spanyol-angolnyelvűt, Noche у 

Dia - Night and Day címmel. 1968-ban New Yorkban nemzetközi "press agency"-t alapított, az 
Interco Press-t, amely az 1980-as években 33 ország több mint háromszáz lapjával dolgozott. Közben 
húsz éven át ő volt az argentínai LaPrensa Egyesült Nemzetek tudósítója New Yorkból. Ilyenformán 
minden évben kétszer Buenos Airesben járt. 1972-ben Intercontinental névvel alapított Buenos 
Airesben egy könyvkiadót, amely - Czanyó Adorjánnal kooperálva - hat könyvet adott ki a 
szovjetbeli disszidensekről: Szolzsenyicin, Amalrik, Bukovszkíj - és Vassily Grossman Gulag- 
könyvét, amelyben utóbbi leleplezte Lenint. 1963 és 1988 között Fercsey Jánost nyolcszor
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1951

Ebben az évben indult a Magyar Népköztársaság argentínai követségének hivatalos 

folyóirata, a Nueva Hungría (Revista mensual editada por la Legación de la República 

Popular Húngara). A rendszertelenül megjelenő folyóirat 1956-ban megszűnt. 

Következő évben a követség Panorama de Hungría címmel jelentetett meg bulletint. 

Utóbbi 1963 végén vagy 1964-ben megszűnt.217 

1952

Déli Hírnök.. (Mensajero del Sur. Boletín Evangélico Hűngaro). A Buenos 

Aires-i magyar baptista gyülekezet hitbuzgalmi lapja. Alapítási éve 1952. Első 

szerkesztője és kiadója Molnár Antal baptista lelkész. 1953-tól 1955-ig sokszorosítva, 

azután nyomtatásban jelent meg.218

El Pregonero Hűngaro. (Informativo mensual. Editado por la Camaradería de 

los Ex-Combatientes Húngaros en la Argentina). Az argentínai 1948-as emigráció első 

spanyol nyelven megjelenő lapja. Katona-politikai, tájékoztató és felvilágosító, nívósán 

szerkesztett szaklap a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége argentínai főcsoportjának 

kiadásában, v. Keleméry Tamás szerkesztésében. Főmunkatársak dr. Mikszáth Antal és 

dr. Dezső László voltak. 1956-ban, a magyar szabadságharc után szűnt meg.

Hírünk a Világban. A Washingtonban megjelenő szemlének dr. Fercsey János 

volt dél-amerikai szerkesztője. Spanyol nyelvű tájékoztatója is volt. Néhány száma jelent

219meg.

Hitünk. A Buenos Aires-i magyar evangélikus egyházközség hitbuzgalmi lapja, 

az Evangélikus Élet utódja. Kiadó a "Krisztus Keresztje" Magyar Evangélikus 

Gyülekezet (Congregación La Cruz de Cristo). Alapítási év 1952. Szerkesztői: dr.

megválasztották a New York Foreign Press Association főtitkárának. [Fercsey levele NJ-hoz, 1998. 
aug. 4.]

217 MÓL - XK-J-l-k. 15/b Követség KÜM-nek 256/SZT-/1963,5/SZT/1965 - 1965.2.3 és 1968.3.18- 
i KÜM 001759 Feljegyzés, 4.1. Lásd továbbá a Magyar Népköztársaság követsége c. bekezdést e 
fejezet végén. Tartalmát illetően "Igaza van Szerinek" címmel a Magyarok Útja ezt írja: "A füzet 
hazugságaival nem érdemes foglalkozni. Ki merne vitába szállni Szeri Lénárttal, ezzel az Argentínába 
küldött Sztálin-szemölccsel, aki vezércikkében odáig szemtelenkedik, hogy kijelenti: 'En la Hungría 
de nuestros días el valor supremo es el hombre'..." ["A mai Magyarországon az ember a legfőbb 
érték"]. 1951. szept. 15.

218 Vácz 233.1.
219 Délamerikai Magyarság 1953.febr.6, augusztus 20.
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Leskó Béla (1952-54), v. Hefty László (1954-57), dr. Vácz Elemér (1958-68).220 Az 

értesítő az első években sokszorosítva, majd nyomtatásban jelent meg. 1971-től ismét 

sokszorosítva jelent meg. 1958-ban néhány szám mint az Útitárs c. ugyancsak 

evangélikus hitbuzgalmi lap melléklete jelent meg sokszorosított formában. Jelenleg két 

nyelven jelenik meg, mint Nuestra Fe-Hitünk. "Publicación cuatrimestral, editada en 

los dós idiomas de nuestra congregación: húngaro у castellano. David Calvo, pastor de 

'La Cruz de Cristo'. Magyar istentiszteletet tart Sütő Gyula ref. lelkész."

Magvető. A Buenos Aires-i Magyar Protestáns Ifjúsági Csoport időszaki 

értesítője. Szerkesztők: ifj. Kessem István, Koppányi Zsolt, ifj. Keve László. 1953-ban 

megszűnt.

Magyar Falu. (Barrio Húngaro). Kiadó Desbordes Viktor. Egy létesítendő 

magyar lakótelep időszaki lapja. A lapnak csak egy száma jelent meg.

Magyar Könyvbarátok Diáriuma (Diario de los Amigos de los Libros 

Húngaros). A Kárpát könyvkiadó vállalat kiadásában negyedévenként megjelenő 

kulturális szemle. Egy 25 tagú szerkesztőbizottság élén főszerkesztő Kótai Béla és P. 

Kótai Zoltán. A kiadvány 1955-ben megszűnt.221 

1953

A Mi Utunk. (Nuestra Senda. Boletín Evangélico Húngaro. Órgano de la Iglesia 

Cristiana Evangélica Reformada Húngara). Szerkesztő Nagy Balázs Dezső református 

lelkipásztor, majd az Argentínai Magyar Evangéliumi Református Egyház. Fejlécét 

dobosi Szabó László festőművész készítette. Néhány kisebb-nagyobb megszakítással, 

1965-ig jelent meg.

Egyházi Értesítő. Evangélikus gyülekezeti sokszorosított közlöny. Kiadó a 

Buenos Aires-i magyar evangélikus gyülekezet, szerkesztő dr. Leskó Béla lelkész. Még 

ugyanazon évben megszűnt. Ugyanekkor indult a gyülekezet sokszorosított gyermek

222

220 1971-től a szerkesztőbizottság tagjai: Bottá Istvánná, Haynalné Kesserű Zsuzsánna, v. Hefty László, 
dr. Züahi Sebess Jenő és dr. Vácz Elemér. [Vácz 233.1.]

221 Tartalmát illetően lásd Könyvkiadók, könyvkiadás, szerzők c. fejezetben a "Kárpát könyvkiadó"-t. 
1965-ben két évi szünetet jelez, de nem jelenti be a megszűnést.222
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lapja, a Kis Harang, szintén dr. Leskó Béla lelkész szerkesztésében. Utóbbi 1954-ben 

szűnt meg.223

Magyar Ház. (Centro Húngaro). Argentínai magyar egyesületi értesítő. 

Alapítási éve 1953, szerkesztője 1953-54-ben Kerecsendi Kiss Márton. A lap ebben a 

formában 1955-ben önként megszűnt, hogy ezzel a Magyarok Útja fennmaradását 

elősegítse.224 Utóda 1956-tól & Magyar Ház Értesítője volt.

Moszkitó (Mosquito. Revista Humorística Húngara). A száműzetésbe 

kényszerűit magyar jókedv lapja. Irónia - humor - szatíra. Szerkesztői Bajkó Lajos, 

Czanyó Adóiján és Majerszky Marcel. Két és fél éven keresztül havonta jelent meg. Egy 

száma Moskito címmel németül is megjelent.225 Csipkelődéseit elsősorban a jobboldali 

emigráció tagjai felé irányította, főleg a Magyar Házban működő csoportokra. Szellemes 

karikatúrái, versei, viccei az egész kolóniát mulattatták - és nem egy személyt vérig 

sértettek. Nagyon találóak voltak Sorg Antal karikatúrája, valamint Fercsey János mint 

Don Quijote és Vajay Szabolcs mint Sancho Panza. Többek között dobosi Szabó László 

és Emődy István rajzait is közölte.

Örömüzenet [A lapai magyar baptista gyülekezet értesítője], 1953 körül jelent 

meg, sokszorosítva.226

Villám Postai Magyar ifjúsági újság. Megjelent kéthetenként, sokszorosításban. 

Szerkesztő és kiadó Besenyi Botond. 1954-ben megszűnt.

1954

Argentínai Magyar Élet (Vida Húngara en la Argentina. Órgano de la 

Colectividad Húngara)227. Szerkesztője Kollár Béla, a Törekvés megbízásából és a 

Magyar Népköztársaság követségének anyagi támogatásával. Eleinte kéthetente, majd 

1955-től hetente jelent meg. 1956 októberben megszűnt.228

223 Vácz 17
224 Tartalmát illetően lásd Centro Húngaro c. fejezetet. Továbbá Vácz: Az argentínai magyar sajtó a 

második világháború után (1945-1965). [Kézirat, 32.1.]
225 Délamerikai Magyarság 1953/3603.
226 U.o. [Lapa: Buenos Aires egyik távoli külvárosa]
227 Az Argentínai Egyesületközi Tanács tiltakozott azellen, hogy a "magyar kolónia lapja" felirat 

szerepelt az újság címlapján. [1954.8.19 MÓL XIX-J-l-k-Arg-15/d-00689/3-1954. 8.d.]
228 Lásd Magyar Népköztársaság követsége c. bekezdést e fejezet végén.
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Cortina de Hierro (Boletín Informative»). Spanyolnyelvű politikai sokszorosított 

közlöny, amelyet "Federatio Hungarorum Americae Meridionalis" néven a Centro 

Húngaro adott ki.229 1955-ben hatszor jelent meg, 400 példányban. 1956-ban szűnt

meg.

Holnap. Időszaki kulturális szemle. A Buenos Airesi Magyar Egyesület (BAME) 

kulturális szakosztályának sokszorosított közlönye. Szerkesztő: dr. Dominits László. 

Munkatársai: Bethlen Gábor, Falcione Árpád, Simon László, Szekeres János, Vajay 

Szabolcs. A lap ugyanebben az évben megszűnt.

Regnum Marianum (Reino Mariano. Flungaris Catholicis in dispersione). 

Mária országa. A világszerte élő magyar katolikusok értesítője. Szerkesztő dr. Mezgár 

Lajos. A szerkesztő Bolíviába való átköltözésével a lap is átkerült Bolíviába, de ott 

néhány szám után (1957-ben?) megszűnt.230

Regnum Marianum (Informativo Scout). Magyar cserkész sokszorosított 

értesítő. Kiadó: Regnum Marianum cserkészcsapat. Megjelent havonta. A következő 

évben megszűnt. Szerkesztők Makkos Nándor, Vass Dénes és Vass Mátyás.

1955

Phönix. (Revista Húngara). Kéthavonként megjelenő szépirodalmi sokszorosított 

folyóirat. Szerkesztő dr. H. Ravasz Gizella, főmunkatars Castelliné Petz Matild. A 

folyóirat két szám után, a következő évben megszűnt.

1956

Magyar Ház Értesítője. (Boletín del Centro Húngaro). A Centro Húngaro 

hivatalos kiadása. A Magyar Ház c. 4 oldalas lap utódaként jelent meg 1956-58 között. 

Szerkesztő dr. Theész János, főmunkatárs v.dr. Kohánszky Jenő. 

példányban nyomtatták, és ingyen kapta minden magyar, akár tagja volt a Magyar 

Háznak, akár nem. 100 példányt külföldre is küldtek. 1958-ban a lap megszűnt, 1959- 

ben ugyanezen néven, de kisebb formátumban, 800 példányban, 16 oldalas 

terjedelemben adták ki. A negyedik szám megjelenése után azonban ez is megszűnt231

1000-1500

229 Lásd Centro Húngaro c.fejezetet.
230 Vácz 15; Nagy Cs. 12.
231 Vácz 15. Lásd 1948-as emigráció, Centro Húngaro fejezetet.
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1957

El Centinela Húngaro. (Órgano de los Escritores Húngaros Combatientes de la 

Libertad. Edición "Nemzetőr" para el mundo Hispánico). Politikai és társadalmi 

időszaki lap, a Nemzetőr spanyolnyelvű társlapja. 1957 és 1961 között jelent meg 

rendszertelenül, v. Keleméry Tamás szerkesztésében.232

Értesítő. Magyar Katolikus Missziós Központ (Boletín Informativode la 

Colectividad Católica Húngara en la Argentina). Időszakonként megjelenő katolikus 

hitbuzgalmi lap. Szerkesztő P. Pesti József. 1960-ig nyomtatásban, utána 

sokszorosítva jelent meg. 1962-ben szűnt meg. 1963-ban Körlevél címmel adta ki a 

Magyar Katolikus Missziós Központ.

Független Magyarok. (Húngaros Independientes). Szerkesztő Andaházy- 

Kasnya Béla. Észak-amerikai megbízott Dr. Deák Zoltán. A Magyar Nemzeti 

Bizottmány politikai és társadalmi időszaki lapja. Első számában így mutatkozik be:

A demokrácia és a magyar nép szolgálatára Andaházy-Kasnya Béla volt 
Kisgazda és Földmunkás Párt-i országgyűlési képviselő, ill. az 1947-ben 
disszidáló ankarai magyar követ és meghatalmazott miniszter lapot 
indít.233

Cikkeiben az 1956-os forradalom mellett foglalt állást, ugyanakkor nem egy 

nyugatra emigrált vezető egyéniségét támadta (Király Bélát, Kiss Sándort). A Magyar 

Népköztársaság követsége szerint a lap "távol van attól, hogy 'tárgyilagos' legyen".234 

1958-ban megszűnt.

Kárpát. (Los Cárpatos). Szépirodalmi képes családi havi folyóirat, a világon 

szétszórt magyarok számára. Szerkesztője P. Kótai Zoltán. 1957. decemberében 

mutatvány számmal indult be. 1958-59-ben Argentínában jelent meg, majd 1960. 

januártól az Egyesült Államokban. Kiadása 1960 és 1971 között több ízben hosszabb 

időkre megszakadt.235

232 Kecskési-Tollas Tibor testvére.
233 1957.okt. 18, 1.1.
234 1957.12.13. MÓL XDÍ-J-l-k. 15/d 8.d.
235 A folyóirat tartalmát illetően lásd Könyvkiadók, könyvkiadás, szerzők c. fejezet "Kárpát könyvkiadó" 

bekezdés alatt
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Noticias de Hungría (Servicio Informativo de la República Popular de 

Hungría). A Magyar Népköztársaság hivatalos spanyolnyelvű kőnyomatos időszaki 

tájékoztatója az argentin és latin-amerikai sajtó részére. A változó terjedelmű kiadvány 

gazdasági, politikai és kulturális híreket közölt. Anyagát a párizsi sajtóiroda híreiből 

(nevezetesen a Revue Hongroise című kiadványból), a berni követség sajtótávirataiból és 

a magyar sajtóból vette. Több mint 200 példányban küldték szét nemcsak az argentin, 

hanem az egész latin-amerikai sajtó részére. A Noticias-1 legalább egyszer 200-300 

példányban magyarul is kiadták, a emigráció közötti terjesztésre (1963-ban).236

Ugyanebben az évben, 1957-ben, indult újra a Magyar Népköztársaság hivatalos 

spanyolnyelvű kiadványa, a kéthavonként, 3000 példányban megjelenő Panorama de 

Hungría kulturális-politikai folyóirat (Revista mensual. Editada por la Legación de la 

República Popular de Hungría), egy Milejkovszki nevű személy szerkesztésében. 1959 

júliusában az argentin Belügyminisztérium, mint "kommunista propagandát szolgáló 

sajtótermék"-et a lap postai forgalmazását fél évre betiltotta.237 Négy év múlva, egy

1963- as kormányrendelet nyomán, amely megszabta, hogy csak kimondottan 

kereskedelmi propagandát szolgáló kiadványokat szabad postázni, a bulletin megszűnt.

1964- ben a követség fizetett cikkeket jelentetett meg, majd 1965-ben hetente megjelenő, 

rövid híreket tartalmazó stenciles kiadványt adott ki, 2-3 oldalon.238

1958

Bajtársi Értesítő. A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége argentínai 

főcsoportjának havi tájékoztatója. Szerkesztők: Kolozsváry-Kiss István, Laczházy Jenő. 

A sokszorosított lap 1961-ban megszűnt.

236 1963.1.31. MÓL XIX-J-1-j Arg. 20/b, 10.d., 1963.5.8 MÓL XDÍ-J-l-j 20/b lO.d. (Az első szám 
imminens kiadását említi az 1963.5.8-i jelentés).

237 1959.12.7. MÓL XDÍ-J-l-k 15/b. 003480/2-1959, 7.d. Ezt a betiltást decemberben felfüggesztették, 
ám a Postaügyi Államtitkárság a postai kedvezményt nem adta vissza. - 1961.2.14 MOL XIX-J-1- 
k.l5/a 6.d„ 1961.4.14. MÓL XIX-J-1-j 20/b lO.d., 1962.12.15 MOL XIX J-l-k 15/a 6.d. és 
1961.4.27 MOLXDÍ-J-l-j.Arg. 4/j, 5.d.

238 A 3000 példányból 1500 utcai árusításra került, a többi címlista alapján került szétosztásra Latin- 
Amerikában. (1961-ben 3500 példányban jelent meg). MÓL 1963.3.5. MÓL XIX-J-1-j, 001462/1 
29/b, lO.d.; 1963.5.7. MÓL XIX-J-1-k, 18/d, lO.d.; 1965.2.3 MÓL XIX-J-l-k-Arg.-IV-71-001563- 
1965,23.d.; 1968.3.18 MÓL XIX-J-l-j-Arg.-8-8-001759-1968,14.d. Feljegyzés, 4.1.

A A4R «®0ío f
v

ч
V Д



76

Magyar Egység. (Unión Hűngara. Órgano de la Emigráción Nációnál Húngara. 

A Magyar Felszabadító Bizottság hivatalos lapja). Szélsőjobboldali emigrációs politikai 

és társadalmi lap, megjelent havonta. Szerkesztő Berzy József, főmunkatárs Fiala Ferenc 

(Németország). 1955 és 1958 között Brazíliában jelent meg (Csűrös Zoltán és Hollósi 

Varga I. szerkesztésében) és csak 1958-ban települt át Argentínába. 1959 végén vagy 

1960-ban megszűnt.239 

1959

El Estudiante Húngaro. (Voz del Octure Húngaro en Latino-América. 

Informativo bimensual de la Unión de los Estudiantes Hűngaros Libres. UNEHL). 

Kéthavonként megjelenő spanyolnyelvű ifjúsági lap, Szerkesztő: Szankay Zoltán.

La Mosca. Az egyetlen kézírással sokszorosított ifjúsági lap. Szerkesztő dr. 

Kopits István. Néhány szám után megszűnt.

Magyar Világ. (Mundo Húngaro). Kiadta a külföldön élő magyar írók 

munkaközössége. Kulturális, társadalmi és politikai lap, az 1956-os eszme terjesztésére. 

Szerkesztője Mészáros M. Lőrinc (Miklós János). Megjelent havonta kétszer. Még 

ugyanezen évben (1959-ben) megszűnt.

1960

Cél. Antibolsevista folyóirat, az emigráns Hungarista mozgalom kéthavonta 

megjelenő hivatalos lapja. 1960 és 1966 között szerkesztették és nyomták Argentínában. 

Előtte Európában adták ki, Út és Cél név alatt (Graz, München, Antwerpen). 1966 után 

Ausztráliában nyomtatták. Felelős kiadó: Nyerki Ferenc, Papp Kálmán, Honfi Kálmán, 

Jászkunsági (Kajlinger) Imre, özv. Meggyes Kálmánné.240

Értesítő a Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia 

munkásságáról. Szerkesztő dr.Vácz Elemér (1960-67). Sokszorosított lap, évente 

háromszor jelent meg. 1968-ban megszűnt.

239 A Magyar Egység 1959-ben kiadta Zászlós-Zsóka György Vae Victis c. könyvét, ami csődbe vitte a 
lapot Berzy József ekkor Brazíliába telepedett át 1968-71-ben Kanadában a Magyar Élet, 1976-89-ben 
pedig a torontói Krónika szerkesztője lett. Buenos Airesben két tanulmányt adott ki: A jövő 
szolgálatdbanés Európafelszabadítása. [NYÍL].

240 Argentínában: 3.év.l.sz. 1960. márc.-tól kiadó Papp Kálmán: IV.évf. 9-190.sz. 61.szept.-okt.-től. 
kiadó Honfi Kálmán; V.évf. l.sz., 1962 dec.-től. kiadó Jászkunsági Imre; Vll.évf. 5.sz., 1964.dec-tól. 
kiadó M.H. de Meggyes.
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1961

BAME Híradó. Kiadta a Buenos Airesi Magyar Egyesület. Havonta jelent meg. 

1963 októberében megszűnt.

Tájékoztató. (Boletín), a Sumir-Magyar Tudományos Társaság, Ángyán Béla 

felelős kiadó alatt. Csak egy száma jelent meg.

1962

Magunk Között. Öregcserkész időszaki sokszorosított lap. Szerkesztő Magyar 

József. Megjelent 1962 és 1965 között.

1963

Jó munkát. Kiadta a Teleki Pál öregcserkész munkaközösség, P. Domonkos 

László szerkesztésében. Mindössze egy száma jelent meg.

Körlevél. A Magyar Katolikus Missziós Központ kiadványa, P. Pesti József 

szerkesztésében. Havonta jelent meg, sokszorosított formában, az először 1957-ben 

kiadott Értesítő folytatásaként.

Legyünk. "A buenos airesi Zrínyi Ifjúsági Kör értesítője". Felelős kiadó 

Lomniczy József. Szerkesztette a Zrínyi Ifjúsági Kör Sajtóosztálya (Kuklenyik Judit és 

Kiss Péter). A sokszorosított lapnak 8 száma jelent meg.241 Az 1966. októberi szám az 

1956-os forradalom évfordulójára jelent meg. 1967-ben megszűnt.

Túrán (Revistadel MovimientoTuránico). A turáni mozgalom közlönye. A Turáni 

Népek Érdekközössége - Világszervezet - Magyar Tagozatának Közlönye. 

Negyedévenként, majd kéthavonként megjelenő sokszorosított lap. Szerkesztő Papp 

Kálmán, Foyta István; kiadó Bihar András. 1967-től A Nap Fiai néven jelenik meg.

1964

Gyermek Újság. A Buenos Aires-i magyar evangélikus gyülekezet kiadása. 

Szerkesztő Leskó Károly lelkész. A sokszorosított lap a következő évben megszűnt.

Plátanosi Értesítő. A plátanosi (Buenos Aires) máterek Ward Mária 

intézetének sokszorosított közlönye. Kiadó: Instituto Cultural Bienaventurada Virgen

María. 1969-ben még élt.

241 1 -63. júl., 2 - 63. dec., 3-64. jún., 4-64. dec., 5 - 65. júl., 6 - 66. júl., 7 - 66. okt., 8 - 67. ápr.



78

[Nagy Csaba bibliográfiájában még szerepel egy 1964-ben megjelent lap, 

Argentínai Magyar Világ (1 szám), de ennek kiadását nem tudtam leellenőrizni].

1966

Lánchíd. Az argentínai magyar leánycserkészek értesítője. Szerkesztette 

Kuklenyik Judit és Kiss Péter. Egy száma jelent meg, az emigrációs magyar cserkészet 

20 éves jubileumára.

1967

A Nap Fiai. (Los Hijos del Sol. Periódico de la Asociación de los Pueblos 

Turanos). A Turáni Népek Érdekközössége - világszervezet - magyar tagozatának, mint 

a volt Magyarországi Túrán Szövetség hivatalosan elismert jogutódjának és a Turáni 

Akadémiának közlönye. 1963 és 1966 között a lap Túrán néven jelent meg. Szerkesztői 

Papp Kálmán, Jánszkyné Papp Éva. Kiadó: Bihar András, Karsa Tamás, Jánszky Ervin, 

Jánszkyné Papp Éva és Jánszky László. 1999-ben még él, kéthavonta jelenik meg. 

Kiadó Tirdily Mária, szerkesztő: Barczikay Klára.242

Szent László. Az Árpádházi Szent László cserkészcsapat értesítője. Kiadó: 

Magyar Cserkész Szövetség 16.sz. csapata. Szerkesztő Vass Dénes. Csak néhány 

száma jelent meg, még abban az évben megszűnt.

1968

Kelet Népe (Pueblo del Oriente. Revista húngara de los pueblos uralo-altaicos). 

Az ural-altáji népek magyar népcsaládjának folyóirata A Csinai-Magyar Kultúrközösség 

lapja. Független magyar folyóirat Szerkesztő és kiadó literáti Vágó Pál dr. Összesen 8 

szám jelent meg, részben nyomtatásban, részben sokszorosítva. 1975-ben szűnt meg.

Magyar Értesítő. (Boletín Húngaro). A Centro Húngaro kiadása. Megjelent 

havonta, a Magyar Ház Értesítője folytatásaként. Megszűnt 1971-ben, amikor a Centro 

Húngaro is megszűnt, illetve másik két magyar egyesülettel együtt megalakította a 

Hungáriát243

242 Karácsonyi melléklete: Csaba László: Az élet útja [OSZK]
243 Lásd Centro Húngaro c. fejezet
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1969-t<51 az 1970-es évek végéig 16 új lap jelent meg Argentínában (történelmi (ill. 

őstörténeti), hitbuzgalmi, Erdéllyel kapcsolatos és ifjúsági). Leírásuk a Sajtó C. 

mellékletben található.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KÖVETSÉGÉNEK 
SAJTÓTEVÉKENYSÉGE 1948 ÉS 1968 KÖZÖTT

Az argentínai emigrációs sajtó történetének elemzésénél nem érdektelen a Magyar

Népköztársaság követségének sajtótevékenysége. Ács Tivadar, a Magyarok

Világszövetségének ügyvezető alelnöke, 1947. június 8-án Dr. Mihályfy Ernő

külügyminiszternek tett jelentésében a következőt írja a Latin-Amerikába kivándorló

magyarokkal szembeni politikával kapcsolatosan:

Az eddig beérkező jelentések azt mutatják, hogy a kolóniák túlnyomó 
többsége nincs elutasító állásponton az új bevándorlókkal szemben, a kirívó 
esetektől eltekintve. Éppen ezért világszemléleti szintézist kell találni, az 
amerikai magyarság számára a tradicionális Kossuth-kultuszt, mert csak így 
lehet biztosítani a kolóniák felett a külképviseleteink szuperioritását. Ä 
latinamerikai kontinensen felállítandó külképviseleteknek módot kell adni, 
hogy hetilapot segélyezzenek és ezen keresztül befolyást gyakoroljanak a 
kolóniák általános felfogására.244

Ezt az irányelvet követte a későbbiekben, már kommunista időkben, a Magyar 

Népköztársaság argentínai külképviselete is. Sajtóaktivitása kétirányú volt: egyrészt a 

hivatalos, népidemokratikus Magyarország ismertetése, eredményeinek publicitálása; 

másrészt az emigráció befolyásolása, megnyerése, illetőleg - mint kiderül - az 

"ellenséges emigráció" bomlasztása

Az 1948-as nagy emigrációs hullám kezdetén a külképviselet a Jövő c. lapot, 

irányzatánál fogva, szócsövének tekintette és ezért anyagilag is támogatta.245 A lap 

1950-ben történt betiltása, illetőleg Montevideóba való áthelyezése, új helyzet elé állította 

a külképviseletet. 1949-ben két "demokratikus" magyar lapot adtak ki Argentínában: a

244 MÓL XIX-J -1 -k-Arg-29/e-2607-1947.14.d.
245 Szeri követ levele KÜM-nak. 1950.6.30. [MÓL XIX-J-1-k 15/d 8.d]: 'Tekintettel arra, hogy a 

"Jövő" az egyedüli délamerikai demokratikus magyar újság, amelyen keresztül a Követség is 
érintkezést talál az itteni demokraükus magyarsággal, szükségét látom annak, hogy a lapnak anyagi 
segítséget nyújtsunk és ezáltal a további megjelenését biztosítsuk".



80

Buenosairesi Magyar Újságot és a Boletín de la Cámara de Comercio Argentino- 

Húngara-t Mint a lapok elemzéséből láthattuk, egyik sem jöhetett számításba a Magyar 

Népköztársaság álláspontját képviselő kiadványként. 1951-52-ben megjelent a követség 

hivatalos folyóirata, a Nueva Hungría, majd 1957-től a Panorama de Hungría, 

illetőleg a sajtó-tájékoztató Noticias de Hungría, de ezek mind spanyol nyelven, az 

argentin közegek számára íródtak.

Amíg az 1950-54-es időszakban az 1948-as emigrációnak évente több lapja jelent 

meg (politikai, vallásos, egyesületi értesítő, ifjúsági, kulturális, irodalmi, vicclap, stb.), 

addig az ún. "haladó" emigrációnak nem volt megfelelő szócsöve. A követség minden 

igyekezete arra irányult tehát, hogy egy - az irányítása alatt levő - lapot hozzon létre. Ezt 

a tervet a Törekvés vezetőségének közbenjárásával igyekezett kivitelezni. Komoly 

lehetőség adódott 1954 elején, amikor a Délamerikai Magyarság tulajdonosa (Faragó 

Rezső özvegye) anyagi meggondolásból új bérlőt keresett a lapnak:

így indult meg egy közvetítőn keresztül a tárgyalás a Törekvés 
vezetőségével, akiknek hajlandók lennének bérbe adni a lapot. [...] 
Szerkesztését az Argentin Kommunista Párt magyar csoportja által 
kijelölendő szerkesztő bizottság irányítaná, hivatalos szerkesztője pedig 
Kollár Béla lenne, aki informátorunk szerint valamikor már szerkesztője 
volt egy demokratikus magyarnyelvű lapnak246, de Szász Bélával való 
politikai szembeállása miatt (kémnek és árulónak nevezte Szászt) kénytelen 
volt megválni a laptól. A lap bérletével az új szerkesztő bizottság 
rendelkezésére áll a régi előfizetők címlistája, a lap irodahelyisége teljes 
berendezéssel és a lap kiadási joga.

A "Délamerikai Magyarság" átvétele és fokozatosan demokratikus 
irányzatúvá tétele nagy nyereség volna számunkra, mert nemcsak az új lap 
kiadásának problémáját oldaná meg, hanem a legerősebb reakciós lapot 
szüntetné meg, gyengítené az ellenséges propagandát az itteni magyar 
kolóniában és egy régi, ismert nevű és legnagyobb előfizetői gárdával 
rendelkező újságot tenne demokratikus irányzatúvá.

Értesüléseink szerint a lap tulajdonosai tárgyalásokat folytatnak a 
Kisbamaki Farkas, volt vezérkari ezredes irányítása alatt álló magyar 
harcosok bajtársi közösségének argentínai tagozatával, akik még 
reakciósabb irányzattal adnák ki a lapot. Ez az eshetőség még inkább a lap 
átvétele mellett szól.247

A szerződés nem jött létre, és a Délamerikai Magyarság az akkori szerkesztők 

kezében maradt. A Külügyminisztérium ezért új lap indítását engedélyezte, amely

246 Új Világ, 1941-43 között.
247 MÓL XlX-j-1 -k Arg- 15/d-00689-1954,8.d.
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Argentínai Magyar Élet néven, 1954. júliusában indult. Szabó Imre követ a 

következőt  j elentette:

Az Argentínai Magyar Élet c. új demokratikus lap megindulása az ittélő 
magyarok között nagy visszhangot keltett. A demokratikus magyarság 
örömmel fogadta a lapot, amelynek megjelenésével régi kivánság teljesült.
Ezzel szemben a reakciós magyarok között a lap megjelenése riadalmat 
keltett. Az eddig megjelent lapok között voltak ugyan ellentétek, de 
alapvető politikai irányzatukban mindannyian megegyeztek, nevezetesen a 
Magyar Népköztársasággal való szembenállásban. Az új lap megjelenése 
... egy bomlási folyamatot indít el."248

A lap szerkesztését Kollár Bélára bízták, "aki általában nem egy ismert baloldali

ember, amivel hozzájárul a lap könnyebb terjesztéséhez és megjelenésének

biztosításához". A követség nemcsak anyagilag, hanem magyaroszági hírekkel,

újságokkal, cikkekkel is támogatta. "A lap megjelenésével [...] nem egy kisebb-

nagyobb ütést mértünk a jobboldali emigrációra és annak terveire", jelentette Szabó Imre

követ.249 Az első két szám megjelenése után azonban a Külügyminisztérium élesen

megkritizálta: "A lap tartalma nem egyezik a lap címével. Ugyanis éppen azzal a

kérdéssel foglalkozik a legkevesebbet, amellyel a legtöbbet kellene foglalkoznia, vagyis

az argentínai magyarok életével, helyzetével." Ugyanakkor részletes utasítást adott a lap

további irányzatát és tartalmát illetően:250 E segítség ellenére, a lap nem tudott gyökeret

verni. Nagy Sándor id. ügyvivő így értékeli ki a helyzetet:

Nem sikerült még elérni, hogy az Argentínai Magyar Élet c. magyar lapot a 
demokratikus magyar tábor lapjává tegyük. Ez a lap még a Törekvéstől is 
elszigetelődött, nem foglalkozik az argentínai magyarok életével, 
problémáival. Ezért létszáma kicsi, tartalmában pedig nem tudja betölteni a 
szerepét, hogy a demokratikus magyar tábort tájékoztassa, szervezze.251

Új stratégiaként, a követség képviselői kapcsolatot kerestek a Magyar Szó és a

Hatikva szerkesztőivel, hogy ezeknél a lapoknál cikkeket helyezzenek el. Magyary

Vilmos Ferdinándnál többször is jártak és kérték, hogy néhány kulturális cikk mellett az

amnesztia rendeletet propagálja, de nem jártak sikerrel. ("Gallay et. véleménye az, hogy

248 1954.8.19 - MÓL XK-j-l-k Arg- 15/d-00689/3-1954,8.d.
249 1955.2.27 - MOLXIX-J-l-j 1/b l.d.
250 Ne csak^magyarországi híreket közöljön: Argentínában élő magyarok eseményeiről, valamint női-, 

és gyerekrovattal, fényképekkel tarkítsák. Felajánlotta, hogy Magyarországra hazatért egyénekkel 
cikket, levelet iratnak az újság számára. [1954.8.23. MOLXIX-J-l-k- Arg-15/d-00689/2-195h. 8.d.]

251 Kollár Béla 1956. október után "követségünkkel kerülte a kapcsolatot". [1956.3.21. MÓL XK-j-l-j- 
Arg.-l/b, l.d.; 1962.7.23. MÓL XK-J-l-k-Arg.-18/d-00235/2-1962. lO.d.]



82

bár nehéz esettel állunk szemben, megérő lesz a sok fáradság, ha sikerülne elérni, hogy a 

lap a támadó, éles hangját tompítaná''252).

A Hatikva szerkesztőinél (Glück Andor és Bállá Erzsébet) tett látogatás célja az 

együttműködés alapjainak megteremtése volt, elsősorban a "fasiszta" magyar emigráció 

elleni harcban. Megállapodtak abban, hogy a követség politikailag nem gyakorol 

befolyást a lapra, ugyanakkor anyagot küld a Hatikvd-nak a magyar zsidóság 

helyzetéről, kulturális és vallási létesítményeiről, haladó zsidó írókról és művészekről, 

stb. A kapcsolat gyümölcsöző volt. "A lap cionista beállítottságű, de ennek ellenére 

sikerült megtalálni a közös együttműködési vonalat, ennek alapján népi demokráciánk 

elleni hangját minimálisra csökkenteni, és ugyanakkor megfelelő cikkeket elhelyezni." 

Eredménynek tekinti a Kállay Miklós volt miniszterelnök Buenos Aires-i tartózkodása 

alatt írt "éleshangú, leleplező, támadó" vezércikket, valamint azt, hogy a Páger Antal 

hazatérésével kapcsolatos, Izraelből küldött és a Magyar Népköztársaságot támadó cikket 

nem közölték le.253 A Hatikva ideológiailag távol állt a Magyar Népköztársaságtól és 

többször közölt olyan cikkeket, amelyek sértették ezt. Ilyen volt pl. a magyar hatóságok 

Déry Tiborral és Zelk Zoltánnal kapcsolatos intézkedéseit kritizáló cikk. Mindazonáltal, 

a jobboldali emigráció elleni harcukban a lap és a követség aktívan együttműködött. így, 

amikor 1959-ben Bállá Erzsébet cikksorozatot tervezett a Latin-Amerikában élő

jobboldali emigráció ellen, a követség felajánlotta, hogy igyekszik adatokat illetve 

cikkeket szerezni a sorozat számára.254

Az 1956. január 29-i sajtóösszefoglalójában a követség ügyvivője panaszkodik, 

hogy az argentin sajtó Magyarországról szóló közleményei, annak ellenére, hogy Perón 

elnök bukása után sajtószabadság van, "mindjobban negatív irányba fordulnak". Ezt az 

Egyesült Államok nyomása mellett annak tudja be, hogy "a Buenos Airesben megjelenő

252 1955.10.8. [MÓL XIX-J-l-k-Arg-15/d-00/0344-1955, 8.d.] és 1956.2.16 [MÓL XDC-J-l-k-Arg.- 
18/9-003722-1956,8.d.]

253 1955.11.27 [MOLXK-J-l-k-Arg-15/d-0010335-1955,8.d.], 1956.9.14 [MOLXK-J-l-k-Arg.-18/a- 
007294-1956,8.d.]

254 1959.3.30. MÓL XK-J-l-k-Arg. 002769/59, 8.d. - Ezzel kapcsolatosan az is kiderült, hogy 1956- 
ban Balia E. átadott a követségnek egy listát az Argentínában élő magyar "háborús bűnösökről", ami 
azonban elveszett. A lista 1960. októberében került elő a követségen, "iratrendezés közben" [v.ö. 
1960.6.17 és 1969.10.10 MOLXK-J-l-j.Arg. 30/c, 14.d.]
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fasiszta magyarnyelvű lapok tovább folytatták igen aktív rágalmazó hadjáratukat, 

egyrészt a politikai és gazdasági helyzet, másrészt az amnesztia rendelettel kapcsolatos 

hazatérésekről ."255

Az 1956-os forradalom a követség után fokozott szükségét látta egy új 

magyarnyelvű "haladó" hetilap létrehozásának, amely egész Latin-Amerikára 

kiterjedne.256 Ennek szerkesztésére Andaházy-Kasnya Béla ajánlkozott, akivel szemben 

azonban a Külügyminisztérium bizalmatlan volt. Első József I.oszt. titkár szemében 

Andaházy, aki 1947-ben ankarai követként disszidált nyugatra, "semmiképpen sem 

[volt] garancia arra, hogy ez a lap a legkisebb mértékben is loyálisabb politikát 

folytasson. Éppen ezért semmiképpen sem járulhatunk hozzá ennek bármilyen 

természetű támogatásához. Ugyanakkor felhívom a Követség figyelmét, hogy igen 

veszélyes nézet az, hogy a "Független Magyarok" című lap esetleg helyettesítené a 

"Törekvés" által az ellenforradalom előtt kiadott lapot"257

1958 végén a Külügyminisztérium sajtóiroda felállítását tervezte Buenos Airesben, 

amely "lehetőséget adna a már régebben tervezett magyarnyelvű bulletin kiadására is. 

Erre különösen nagy szükség lenne - mert csak Nagy-Buenos Airesben is 40.000

255 MÓL XIX-J-l-k-Arg.-15/b-002001-1956,7.d.
1957.12.9. MÓL XDC-J-l-j-Arg. 005471/1957. 20/a, lO.d.

257 1958.1.22. MÓL XIX-J-l-k-Arg.-15/d-005800-1958, 8.d. - Továbbá: "Andaházy Kasnya Béla 
nemzetgyűlési képviselőt a magyar kormány 1946. december 13-i hatállyal rendkívüli követté és 
meghatalmazott miniszterré nevezte ki és megbízta az ankarai követség vezetésével. A kormány 1947. 
július 3-ánfelmentette e tisztségéből." [Dömény János "A magyar emigráció szerepe a magyar-latin- 
amerikai kapcsolatok П. Világháború utáni felújításában", MTA-JATE Hispanisztika Kutatócsoport. 
Kutatási Közlemények 1,71.1., 6.ref.] - Andaházy, akinek fia az Argentin Kommunista Párt ifjúsági 
csoportjának egyik vezetője volt, már akkor (1958-ban) tervezte magyarországi hazatelepülését. Ezért 
mindent megtett, hogy a követség előtt jó színben mutatkozzék. A későbbiekben is rendszeresen 
informálta a követséget a kolónia "bomlása" érdekében tett aktivitásáról. 1961-ben, Tollas Tibor 
latin-amerikai körútja kapcsán, "leleplező" cikket közölt róla a La Razón c. argentin napilapban. 
Később állítása szerint ezzel kapcsolatos tanúvallomásokat is szerzett, amelyeket az argentin 
belpolitikai helyzetre hivatkozva jobbnak látott nem közölni. 1962-től aktív tárgyalásokat folytatottt 
a követséggel hazatérésével kapcsolatosan. A rendelkezésemre álló iratok szerint, 1969. november 27- 
én Andaházyék még mindig Buenos Airesben élnek. [1961.7.20, 1961.11.25, 1962.5.22, 
1962.12.14, 1963.3.27 MOLXDí-J-l-j Arg. 20/b, lO.d.; 1969.12.10 Protokolnaptár: MOLXIX-J-1- 
k. 1969. Arg.4.d.] [Andaházy Kasnya Béla unokája, Federico Andahazi-Kasnya, pornográf regényeivel 
népszerű argentin író lett. Leghíresebb írása "Az anatómus" címmel és a Magvető kiadásában 1999- 
ben magyarul is megjelent].

256
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magyar él, akik kizárólag a fasiszta emigráció sajtótermékéhez jutnak hozzá." A bulletint 

évente tíz alkalommal, esetenként 7000 példányban tervezték kiadni.258

1959. november végétól "Szülőföldünk hírei" címmel stencilezett tájékoztató 

kiadványt terveztek kiadni, havonta, 2-3 oldalon, 1000 példányban.259 

Különnyomatként a követség rendszeresen kiküldött tájékoztató anyagokat: így például 

1960-ban 1500 példányban szétküldte Kádár Jánosnak az ENSZ közgyűlésén elmondott 

beszédéből készített kivonatot. 1963-ban 1000 példányban a Foglalkozásunk Emigráns 

(magyarul) és a. Politikai élet Magyarországon (spanyolul), 1965-ben Péter János ENSZ 

közgyűlési beszédét, megemlékező anyag az 1945. április 4-i szovjet bevonulás 20-ik 

évfordulójáról, valamint a magyar iskolarendszer utolsó 20 évéről.260

A Törekvés Sportklub működésének beszüntetése és vezetőségi tagjainak 

letartóztatása kapcsán, a MSZMP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1961. 

június 6-i határozata alapján, új időszaki lap megjelentetését szorgalmazta: "Az újságban 

általános emigrációs kérdések és időszakonként a nem itteni jobboldali magyar emigráció 

leleplezéséről hozhatna cikkeket." A lap példányszámát 4000-re tervezték. Andaházy- 

Kasnya ennek szerkesztésére is ajánlkozott.261

Ebben az időben - 1961-ben - a követség bankinformációt szerzett be a 

DélamerikaiMagyarság-ról (és az Olivosi Kultúr Egyesületről). Bár semmi érdemlegeset 

nem tartalmazott, a Külügyminisztérium az információt hasznosnak találta. "Hasonló 

tartalmú információk beszerzése - más magyar egyesületekről - jelentősen segítené 

munkánkat."262 További adatszerzésre 1962-ben nyílt alkalom, amikor a követség 

képviselője összeköttetésbe került a DélamerikaiMagyarság-oí szedő nyomdásszal. Több 

hasznos adat mellett ez az illető azt is elmondta, hogy "néha alkalma van egy-egy cikket

258 Vagyis kétszer annyi példányban, mint addig. 1958.10.23. MÓL XIX-J-1-k, Arg. 15/c, 8.d.; 
1959.1.2. XK-J-l-k 15/a, 6.d.
1959.10.28. MÓL XK-J-l-j Arg. 20/b lO.d.
1960.12.15 MÓLXK-J-l-j Arg.20/b lO.d.; 1963.11.28 XDÍ-J-l-j Arg. 20/b.lO.d.; 1965.8.19 XlX- 

J-l-k. 1965.Arg. lO.d.
1961.12.15. MÓL XK-J-l-j Arg.20/a. lO.d.; 1962.3.27 MÓL XK-J-l-k-Arg. 15/d 002599/1 

1962.8.d. (Nincsenek adataim arról, hogy a lap miért nem jelent meg.)
262 1961.5.23. MÓL XK-J-l-j. 20/b lO.d.

259
260

261
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helyhiányra való hivatkozással visszatartani és később megsemmisíteni".263 1966-ban 

dr. Simon László, a Délamerikai Magyarság főszerkesztője okmánykérelem kapcsán 

felkereste a követséget. Ez alkalommal Béla Imre követségi előadó részletesen kikérdezte 

személyi helyzetéről, politikai nézeteiről és a lapról. A jelentésre válaszolva a Külföldi 

Magyarok Önálló Referatúrájának vezetője ezt íija: "A javaslat hiányából arra lehet 

következtetni, hogy az elvtársak jelenleg nem látnak reális lehetőséget dr. Simon 

ellenünk irányuló tevékenységének számunkra pozitív irányú befolyásolására."264 Erre 

1968-tól került sor, amikor dr. Kóródi Tibor és Panda István vette át a Délamerikai 

Magyarság szerkesztését. Mindketten régi kapcsolatban álltak már a követséggel. 1969- 

ben, a magyarok között végzett munkáról szóló beszámolójában, Dragon Ferenc 

nagykövet a következőt íija:

Sikeresnek Ítéljük meg azt a tevékenységet, amelyet a Délamerikai Magyar 
Újság befolyásolása tekintetében folytatott Nagykövetségünk. A lapot 
olvasva könnyen megállapítható, hogy a lap hangja alapvetően 
megváltozott. Míg korábban arra kellett törekednünk, hogy a Magyar 
Népköztársaságot egyértelműen támadó újságban időnként pozitív cikket is 
leközöl tessünk, úgy ez ma olymódon változott, hogy a pozitív hangú 
újságba időnként negatív cikkeket is belopnak. [...] Mindez 
természetesen jelenleg is mindennapi harcot jelent, hiszen a szerkesztőség 
egyik része, akik befolyásunk alatt állnak - maximálisan törekszik pozitív 
cikkek elhelyezésére, ugyanakkor azonban a szerkesztőség másik része, s 
főként a lap 50%-os tulajdonjogával bíró része, jobboldali politikát kíván 
folytatni.265

Ez a fordulat azonban rövid életű volt, mert 1970-ben újra dr. Simon László vette 

át a lapot, Magyar Hírlap néven.

263 A Délamerikai Magyarság-mis. ekkor már nem volt saját nyomdája. A nyomdavállalat egyetlen 
magyarul tudó alkalmazottja, Weisfeld Zsigmond, "a haladó eszmékkel szimpatizált". Sok adattal 
látta el a követséget a Délamerikai Magyarság példányszámát, cikkeit és előfizetőit illetően. Többek 
közt: "Az újság postázását néhány éve már nem a nyomdában végzik, mivel a szerkesztőség rájött, 
hogy a Hatikvamegszerezte az előfizetők névsorát." 1962.5.24 MÓL XIX-J-1-j. Arg. 30/c. 14. d. - 
[1964-ben a Délamerikai Magyarság szedője Puiatti Károly volt, aki a Danubio Nyomdavállalatnak is 
dolgozott. - Miklós János (Mészáros M. Lőrinc) közlése szerint. 1999. márc.10]

264 1966.11.6. és 1966.11.16. MÓL XK-J-l-j-Arg-IV-19-004912-1966.
1969.5.20 MÓL XIX-J-l-j-00742/1969,16.d.265
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ÖSSZEFOGLALÁS

A különböző időben érkezett emigrációs csoportok sajátos beállítottságuknak és

igényeiknek megfelelően újabb és újabb, legtöbbször csak egészen rövid életű, lapokat

alapítottak, amelyeknek egyetlen közös vonása a nyelv azonossága. [Habár

megemlítendő, hogy gyakran a kérészéletű kiadványok valójában folytatásai vagy

újrakezdései voltak ugyanannak a csoportosulásnak (egyházak, egyesületek, stb.), csak

más név alatt és gyakran élükön más szerkesztővel.]

Az Argentína és a Magyar Népköztársaság közötti diplomáciai kapcsolatok felvétele

után a magyar kommunista külképviselet (majd 1950-től követség) is több

spanyolnyelvű lapot indított. Közvetlen a háború befejezése után, sőt azt megelőzően is,

néhány olyan magyarnyelvű sajtótermék is megjelent, amelyek ha nem voltak is a

magyar népidemokratikus kormányzat hivatalos kiadványai, irányzatuknál, politikai

beállítottságuknál fogva ezekhez tartoztak.

Az argentínai magyar lapok természetszerűleg elsősorban az ott élő magyarság

számára íródtak, ha egyik-másik túl is nőtt a koloniális kereteken és Dél-Amerika, sőt az

egész világ emigráns magyarságának is lapjává lett.

A szerkesztők és kiadók ezeknél a lapoknál többségükben nem voltak hivatásos

szakemberek, legtöbbjüknél hiányzott a megfelelő felkészültség, hozzáértés (különösen a

rövid ideig létezőknél), még több esetben azonban a lap fenntartásához szükséges anyagi

alap, vagy támogatás.266 A lapkiadással legtöbbször olyan súlyos anyagi terhet vállaltak

magukra, amit hosszabb ideig nem tudtak viselni. Erre mutatott rá annak idején a

Magyarok Útja szerkesztője is, amikor a lap beszüntetését bejelentő cikkében írta:

Emigráns lapnak a kellő színvonalon, szubvenció nélkül való huzamos 
megjelenését az egyéni áldozat, a házi előállítás, a szerkesztési és 
nyomdatechnikai szakértelem alig-alig biztosíthatja. Ha ehhez nem járul 
hozzá az emigráns olvasó öntudatos, állandó, tevékeny részvétele, akkor a 
lapkiadást erőszakolni nem lehet. Mi is hét emigráns esztendőn át 
tartottunk egy harcálláspontot, ahová a lőszert és az utánpótlást elfelejtették 
szállítani. A közönyösök, az elfáradtak, a félrevonulók, az elasszimilálók 
által keletkezett hiányt saját erőnkből pótolni nem tudjuk. Ha szégyen is,

266 ölvedi János: "Újságírói hivatás az Emigrációban". Új Magyar Út I. évf. 1950. 6 szám 10.
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nem hallgathatjuk el, hogy emigrációnk tehetősebb rétegénél a 
konszolidáltság fokozódásával arányosan csökken a közösségi érzés és a 
magyar jövőért való felelősség tudata.267

Bár az elmúlt 75 év alatt aránytalanul sok magyar lap jelent meg Argentínában, 

koloniális napilap mégsem tudott megszületni. Oka, a már említett körülményeken kívül, 

az ottani emigráció erős világnézeti és politikai megosztottsága volt. Ennek 

következtében több jobb sorsra érdemes újság szűnt meg. Ez azonban nem csupán az 

argentínai emigrációra jellemző, mert szinte szószerint ez volt a helyzet másfél századdal

Ugyancsak közös vonása volt ez a más 

világrészekre sodródott emigrációs csoportoknak is. Borbándi Gyula megírja, hogy az 

1947-es emigráció Európában maradt újságírói között is milyen hamar felütötte fejét az 

egyenetlenség.269 Magyar László 1950-ben a jelenséget így magyarázza: "Az ilyen széles 

skálájú, sokszínű sajtóban - mint az emigrációs magyar sajtó is - nem maradhatnak el a 

sajtócsaták, a polémiák, amelyek azonban a sajtóélet velejárói és ezek csak közelebb 

viszik az eszmék ki tisztázását, az elvek egymásra találását."270

Ami az argentínai magyar sajtótermékek technikai előállítását illeti, érdekes, hogy 

ezek többsége kezdettől fogva nyomtatásban jelent meg, szemben az egykorú európai 

magyar újságokkal, amelyek nagy részben kőnyomatos, sokszorosított kiadványok 

voltak. Saját nyomdája 1945 előtt csak a Magyar Szo-nak és a Délamerikai Magyarság

nak volt, a háború után e kettőn kívül még a Magyar Út (és folytatása, a Magyarok Útja) 

és a Moszkitó is saját előállításban készült.271 A Magyarok Útja kiadója megtanulta a 

gépszedést is, így a szerkesztési és adminisztratív munkán kívül az újság technikai 

előállítását is házilag biztosították. A sokszorosított lapok közül is több saját

268ezelőtt, a Kossuth emigráció idejében is.

267 Magyar Ház Értesítője, 1955. évf. február 1,21.
Nagy lelkesedés és érdeklődés kísérte 1853-ban az első magyar emigrációs lap, a Magyar 

Számüzöttek Lapja megjelenését is. De a lelkesedés nem sokáig tartott. A lap negyedik száma már 
fele terjedelemben jelent meg s a hatodik számmal - 60 előfizető nem lévén elég további 
megjelentetéséhez - véglegesen megszűnt [Az első magyar emigrációs újság. Délamerikai Magyarság 
1962. október 4. 81.]

269 A magyar emigráció életrajza 1945-1985 I., 242.1.
270 "A külföldi magyar sajtó". A Délamerikai Magyar Hírlap Naptára 1950. 189.1.
271 Magyar Út 1948. nov. 27. l.sz. A Magyarok Útja nyomdája, a lap megszűnése után, 1955-től 

Pannónia néven működött tovább. A Délamerikai Magyarság nyomdája valamikor az 1950-es évek 
második felében szűnhetett meg. A Magyar Népköztársaság levelezéséből kitűnik, hogy 1962-ben 
már bérmunkában nyomtatták a lapot.

268
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előállításban készült, így a Magyar Unió Argentínában megjelent néhány száma, a 

Magyar Református és Evangélikus Egyházközösség Értesítője és a Villám Posta.272

SZÁMADATOK

Az 1948 és 1968 időszakban Argentínában megjelent lapok száma 73. Ennek 

85%-át az 1948-as emigráció alapította, szerkesztette illetve támogatta. Az alábbi 

kimutatás pontos képet ad a lapok elosztásáról:

MAGYAR LAPKIADÁS ARGENTÍNÁBAN 5 évnél tovább 
élt (%)

1 évnél rövi- 
debb életű (%)

LAPOK 
(lapcímek) (1)

Magyar Népköztársaság 
által létesített vagy támogatott lapok

10 (11 cím) 4 (40%) 1? (10%)

Zsidó (cionista) 1 (1 cím) 1 0

1948- as emigráció által létesített 
vagy támogatott lapok (1948-1968): 62 (72 cím) 21 (34%) 14 (22%)

- politikai/társadalmi (2)
- hitbuzgalmi
- egyesületi
- ifjúsági
- vegyes

7 (41%)
5 (56%)
3 (33%)
1 (11%)
6 (35%)

3 (18%)17 (21)
10 0(13)

4 (44%)
4 (33%)
6 (35%)

9 (11)
9 (9)
17 (18)

1948-1968 73 (84 cím) 18 (25%)27 (37%)

8 (29%)1948 előtt megszűnt lapok (13) 
1968 után kiadott lapok (16)

6 (21%)29 (38 cím)

OSSZ LAPKIADÁS 1924-1999 32 (31%) 26 (2%)102 (123 cím)

J elmagyarázat
(1) Lapcím: Ugyanazon lap különböző'neveit számítva
(2) Ebben Magyar Szó és Délamerikai Magyarság is.

272 Vácz. "Az argentínai magyar sajtó a második világháború után (1945-1965)", 29.1. [Kézirat.] HKK.



III. KÖNYVKIADÁS

A korábbi emigrációs csoportoktól eltérően, az 1947 után érkezett réteg nem 

számíthatott hazai könyvküldeményekre. A háború következtében rengeteg könyv 

pusztult el, de még több esett áldozatul a Rákosi korszak politikai elvakultságának.273 

Mint ismeretes, sok könyvet tettek indexre, sokat megsemmisítettek. A menekülők nem 

hozhattak magukkal könyveket. Mindazonáltal elsődleges igénye volt az emigrációnak a 

magyar betűre, amely a távoli otthont jelentette számára. A második világháború előtti 

szépirodalmi művekhez hozzájutni nagyon nehéz, sőt sokszor teljesen lehetetlen volt. Az 

Argentínában létező magyar könyvtárak anyaga mennyiségi és minőségi szempontból 

igen szegény volt ekkor274. Az argentin nemzeti könyvtárban, a Biblioteca Nacionalban, 

közel 1100 kötetet számláló Magyarországon kiadott könyv volt, de ezek is többnyire 

tudományos jellegűek.275 Ezért volt rendkívüli fontossága az újságok, majd az önálló 

könyvkiadók munkájának, akik egyrészt a klasszikus magyar irodalmi művek 

terjesztését, másrészt az új, emigrációban született művek ismertetését és közlését 

Mindez egy-két évvel az argentínai élet megkezdése után, a teljes 

nincstelenségben, szervezett anyagi támogatás nélkül szinte hősies erőfeszítést jelentett. 

Hogy mennyire sikeres volt, ez abban is megmutatkozik, hogy nem kevés könyv két, 

néha három kiadást is megért. Az 50-es években Buenos Aires volt az egész magyar 

emigráció legfontosabb könyvellátója. Legfőképpen Brazíliába, Észak-Amerika több 

városába, Angliába és Ausztráliába küldtek rendszeresen nagyobb mennyiségű 

szállítmányt.

vállalták.

273 Lásd a "Magyar Népköztársaság könyvkiadás- illetve könyvterjesztés-politikája" c. részt e fejezet 
végén.

274 u.o.: Az argentínai Magyar Segélyegylet könyvtára.
275 Számbelileg legtöbb a budapesú egyetem orvosi karának doktori értekezései, összesen 313 kötet, 

utána következtek a szegedi egyetem kiadványai 57 és a Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 
65 kötettel. [Vácz E.: Hungarica, előszó].
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A magyar irodalom legfontosabb terjesztői az 50-es években a két legnagyobb 

újság: a. Délamerikai Magyarság és г. Magyar ok Útja, valamint a könyvkiadó vállalatok: a 

Kárpát, a Danubio, a Pannónia és az évtized közepétől a Transsylvania. Ugyanakkor 

számos kötet jelent meg a szerzők saját kiadásában.

Vállalkozásuk kapcsán felmerült a kinyomtatott könyvek szerzői jogdíjának a 

kérdése is. A politikai helyzetből következően nyilvánvaló, hogy az 50-es években a 

kiadók a háború előtti Magyarország kiadásait használták fel és ehhez nem kértek 

engedélyt az állami hatóságoktól. Emigráns íróknak megegyezés alapján fizettek jogdíjat. 

Adataink szerint a Szerzői Jogvédő Hivatal először 1960-ban vetette fel a Buenos Aires-i 

könyvkiadók szerződésének kérdését a Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi és Konzuli 

Osztályánál. Ebben felsorol 17 olyan művet, amely szerződés nélkül jelent meg, és 

hozzáfűzi, hogy "ez a felsorolás nem teljes és valószínűleg még sokkal több magyar mű 

került Argentínában inautorizált kiadásban forgalomba."276 Egy könyv kivételével a 

kötetek mind a Kárpát Könyvkiadó gondozásában megjelent, már nem élő vagy az állam 

által üldözött íróktól (Móra, Gárdonyi, Mécs László, stb.) származnak. A Jogvédő 

Hivatal ezután 1965-ben emelt panaszt, egy Déry kötet spanyolnyelvű kiadása és a 

Transsylvania kiadó "Magyar Történelmi Regénysorozat"-ával kapcsolatosan.277

DÉLAMERIKAI MAGYARSÁG

I. Irodalmi mellékletek / Irodalmi rovatok

A lap 1949. április 14-i számával278 nyolcoldalas irodalmi mellékletet adott ki, 

magyarországi, emigráns és külföldi írók tollából. Az emigrációs írók között Márai 

Sándor: Kalendárium, Varga Zsigmond: Üzenet egy magyar emigránshoz, és Gyallay 

Domokos: A csodafa, míg a hazai prózaírók között Surányi Miklós: Valamennyien 

egyformák vagyunk c. írásai szerepeltek. A versválogatás is sokat mondó: Langston 

Hughes: Honvágy (Kosztolányi Dezső fordításában); Elindultam szép hazámbul 

(Népdal); Csokonai Vitéz Mihály: Egy gőgös leány; Jules Supervielle: Az eső és a

276 1960.7.13. MÓL XDC-J-l-k-Arg.- 18/d-203-1960,9.d.
277 1965.8.18 MOL XIX J-l-k-IV-71-001563/2-1965, 23.d. - Déry Niki. c. könyvét egy "Editorial 

Proyección" adta ki 1961-ben. Kárpát és Transsylvania: lásd vonatkozó fejezet-részeket.
27^ Akkor vette át dr. Simon László a lapot.
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módunkban feltárni, ám érdekes megfigyelni az újságban meghirdetett könyvek 

jegyzékét. Míg 1949-ben 4, 1951 januárban 17, az 1952-es évkönyvben (vagyis 1951 

végén) már 29 könyvet hirdetnek. 1952 decemberében, 1/8-ad oldalas hirdetésként 

listába foglalva és ármegjelöléssel, 46 címet hirdet meg. A korábban meghirdetett 

kötetek közül négy nem szerepel, feltehetően kifogyott: Nyírő: íme az emberek, Vaszary: 

A macska felugrott az asztalra, Wass: Adjátok vissza a hegyeimet és Arany: Toldi. 

1957-ben az újság a magyar könyvek mellett 14 spanyolnyelvű magyar regényt is 

hirdet.294

A Délamerikai Magyarság 1952-es számaiban találjuk a könyvesbolt 

képviseleteinek nevét is:

Katolikus Magyarok Vasárnapja, Cleveland, Ohio 
Bálint Kálmán - Toronto, Ont. Canada 
Bodnár Gábor-Garfield, NJ, USA 
Délamerikai Magyar Hírlap - Säo Paulo, Brasil 
Keleny - Montreal, Canada 
Keleny - Paris
Szent István Kulturális Egylet - Santiago de Chile
Ing. Posewitz - Caracas, Venezuela
Harcsar Géza - Woodstock, Ont. Canada
E.F.G. English and Foreign Bookshop - Sydney, Australia
P.J. Campos -Villa Angela, Chaco, Argentina
Solt László - Asunción, Paraguay
Orestes Gomes - Montevideo, Uruguay

KÁRPÁT KÖNYVKIADÓ

Az a tudatos kulturális nevelómunka, amely a magyar könyv terjesztése által az 

emigráció lelki és szellemi szükségleteire irányult, nagy mértékben Mons. dr. Luttor 

Ferenc pápai protonotárius kezdeményezésének és Ft. P. Kótai Zoltán kivitelező 

akaratának volt a gyümölcse. Luttor Ferenc elhivatottan állt hozzá az emigrációs 

közösségi élet megalapozásához. Az ő nevéhez fűződik nemcsak a Centro Húngaro, a

ilyen könyvet vásároltam (Németh László, Szabó Dezső', Féja Géza, Mécs, Sinka, Erdélyi József, 
Nyíró, Tamási, az összes erdélyi írók műveit) s ezen kívül nagyon sok régi, antikvár könyvet. Saját 
nagybátyám könyvtárából származó, 5-kötetes 'Székelyföld Monográfiáját' (1860) is így szereztem 
meg." (1999.5.13)

294 A meghirdetett kötetek jegyzéke a Könyvkiadás B. mellékletében ("Könyvesboltok ajánlata") 
található.
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Mindszenty Akadémia, a Pázmány Péter Szabadegyetem létrejötte, hanem a Kárpát 

Könyvkiadó Vállalat megalapítása is.

A vállalkozás 1950-ben, P. Kótai Zoltán295 vezetése alatt jött létre, szerény 

keretek között, Szabados Mihály régi emigráns által rendelkezésre bocsátott szobában. 

1951-ben a Délamerikai Magyarság helyiségébe költözött a vállalat, és ekkor kezdődött a 

nagyméretű könyvkiadás. Teijesztésük az egész világra kiterjedt. Az exportrendeletek 

miatt szükségessé vált egy önálló cég alakítása. így keletkezett a Kárpát Könyvkiadó 

Vállalat296

Kótai páter tekintélyes könyvkiadási tapasztalattal kezdett hozzá a vállalkozáshoz. 

Németországban, 1945 és 1949 között, ő adta ki az első emigrációs könyveket, összesen 

40 kötetet.297 Két év alatt, Délamerikai Magyarság néven 18 könyvet adott ki. Első két 

Argentínában kiadott kötete a Jöjj el Jézus gyermeki makönyv és Petőfi Sándor Összes 

költeményei,298 Ezeket 1951-52-ben vallásos, didaktikus és szórakoztató kiadványok 

követték: a Harmonia Sacra négy-szólamos egyházi énekeskönyv, Eckhart Ferenc 

Magyarország története, Herczeg Ferenc Az élet kapuja, az ínyesmester szakácskönyve 

I. kötete, négy Nótafa énekfüzet, és főleg a két kötetes Magyar Múltúnk, Girsik Gézáné 

és Magyar József szerkesztésében (I. Mondák, regék, történelmi elbeszélések a Mohácsi 

vészig; II. Történelmi elbeszélések a Mohácsi vésztől az első trianoni békediktátumig). 

Ez a könyv, amely meseszerűen, egyszerű nyelvezettel írta le a magyar történelmi 

mondákat és elbeszéléseket a Csodaszarvas regéjétől kezdve a trianoni békediktátumig, 

évtizedeken át alapvető olvasmánya lett minden emigrációs gyermeknek, táplálója

295 Kótai Zoltán. (Bp. 1914. máj. 24 - Phillisburg, USA 1980. aug. 3). kát. pap, szerkesztő. Tan: 
1933-38 Róm.kath. Püspöki Hittudományi Főiskola. Vác; PPT; 1944 uo. dr. Félsz. 1938. Lh. 1945: 
Ausztria, 1950-58 Arg., 1958 USA. Karr. 1947-49 az Iránytű kiadója és szerk.-je; 1951-53: a 
Délamerikai Magyarság szerk.-je. 1952-55?: a Magyar Könyvbarátok Diáriuma kiadója, 1957-73: a 
Kárpát, 1964-68: a Kis Dongó, 1965-: Az Újság szerk.-je, 1973-76: a Detroiti Magyar Újság és az 
Akroni Magyar Újság, 1976-1980: a Magyar Újság kiadója. 1953-56: az argentínai magyar misszió 
igazgatója. 1950-től a Kárpát Könyvkiadó Vállalat elnöke - 1945: Bécs ben, majd Landshutban 
lelkész, a Tudakozó Iroda vezetője, 1946-: németo.-i vatikáni delegátus. Munkái: Lásd bibliográfia. 
[MEIL]. Kótai páter tevékenységéről: lásd Borbándi: A magyar emigráció életrajza 1945-1985, 41. és
60.1.

A Kárpát könyvkiadási működése szorosan összefügg a Délamerikai Magyarság szépirodalmi pro
dukciójával. Kezdetben a Kótai fivérek és Mikszáth Antal látták el lényegében mind a két feladatot.

296

297 Lásd P. Kótai Németországban kiadott könyveinek listáját a Könyvkiadók C. mellékletben. 
298 д pet6fi kötet második kiadását már 1951-ben adták ki.
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magyar-képzeletvilágának, forrása cserkész-foglalkozásainak. Amíg nem jelentek meg 

Budapesten Lengyel Dénes könyvei: Régi magyar mondák (1972) és Magyar Mondák 

(1975), a Magyar Múltúnk volt az egyetlen gyerekek számára írt könyv a magyar 

történelmi mondavilágról.

Páter Kótai Zoltán könyvkiadási programjának egyik legambiciózusabb és 

jelentőségében elsőrendű pontja az 1951-52-ben megjelentetett Magyar remekírók 

sorozat volt. Hét, az akkori körülmények közt díszes, kék vászonkötésű kötet került 

forgalomba. Elsőnek Madách Az ember tragédiája, Babits Mihály előszavával. Ezt 

követte Katona Bánk bán-]a., Herczeg Ferenc Pogányok, Móra Ferenc Aranykoporsó 

(két kötetben), Nyíró József Úz Bence, és végül Arany Toldi trilógiája. Ma már nehéz 

felmérnünk, mekkora erőfeszítést jelentett ez a vállalkozás, anyagi háttér nélkül, 

vagyontalanul, az egyes emigránsok adakozásából. (A Toldi kötet első oldalán ez áll: 

"Ez a könyv Pável Béla (Säo Paulo) honfitársunk áldozatkészségéből jelenhetett meg 

emigrációs kiadásban a magyar nyelv és kultúra fennmaradása érdekében."299)

P. Kótai legnagyobb gondja a kiadáshoz szükséges anyagi tőke megteremtése volt. 

Ennek érdekében üzleti vállalkozásokba is kezdett, több-kevesebb sikerrel300. Többször 

utazott az Egyesült Államokba, hogy vevőket,-előfizetőket szerezzen. Mikor a válságos 

gazdasági helyzet következtében nem bírta tovább fenntartani Argentínában a 

kiadóvállalatot, 1958-ban átvitte Clevelandbe, de 1961-ig fiókként fenntartotta a Buenos 

Aires-i irodát.

A Kárpát Könyvkiadó célkitűzését így határozta meg:

A Kárpát név jelkép, amely jelzi a vállalat célkitűzését is: védőfal a 
keleti 'kultúra' ellen.

Munkaprogram a magyar írók új könyveinek kiadása mellett 
megmenteni a régi klasszikusokat, amelyek a magyar kultúrát és a magyar 
szellemet, a magyar történelmet és magyar lelket jelentik számunkra.

Külön sorozatban hozza ki a vállalat a magyar klasszikusokat és az 
eddig megjelent 7 kötet a további munka sikerének záloga.

Új könyvek közül eddig megjelent Nyírő Józsefnek két 
emigrációban írt műve. Hamarosan Wass Albert könyve is meg fog 
jelenni.

299 A Diárium 1952. júl.-szept. számában ezt írja a kötet megjelentetéséről: "Az emigráció ifjúságának 
[Arany] nyelvezetét kell elsajátítania".

300 jTgy időben nyúltenyészettel is próbálkozott. [Fercsey János elbeszélése, 1998. ápr. 16]
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A vallásos élet ápolására is gondolt a vállalat. Az imakönyvek, 
Katekizmusok mellett négyszólamú egyházi énekeskönyvet is kiadott. 
Túlzás nélkül lehet állítani, hogy az utolsó két év emigrációs magyar 
könyveinek 50%-át ez a vállalat nyújtotta a hazátlan magyaroknak. 
Kevesen vannak, akik ennek a munkának a kihatását és jelentőségét teljes 
mértékben átérzik és értékelik.

A Magyar Remekírók sorozat mintájára újabb sorozat került kiadásra: a Magyar 

Könyvbarátok Diáriuma. Az előző sorozattól annyiban különbözött, hogy ezt a 

Kárpát előfizetéses alapra helyezte, és a beszerezés megkönnyítésére elmés pontrendszert 

állított össze. Lényegét így úja le:

P. Kótai a kétéves működés eredményeként ez év Szent László 
napján elindított egy mozgalmat: a magyar könyvbarátok összegyűjtését, 
hogy minél többen érezzék át a magyar könyv, a magyar kultúra 
megmentésének szükségességét. E célból adja ki a Diárium-ot, amely 
összekötő kapocs akar lenni a könyvkiadó és könyvolvasó között.

Ez a Diárium ismertetni fogja irodalmi szempontból az emigrációban 
megjelent összes magyar könyvet. Szemelvényeket hoz a megjelent 
könyvekből, föl eleveníti régi költőink életét és műveit.

A könyvbarátok előfizetői számára megszerzi a külföldön 
beszerezhető könyveket, ami egyeseknek valuta nehézségek miatt 
megvalósíthatatlan lenne. A Diárium más helyén közöljük a most 
megrendelhető könyvek jegyzékét pontértékben. Ezeknek a könyveknek a 
beszerézést csakis előfizetőink számára biztosíthatjuk a rendelés 
beérkezésének sorrendjében. Sajnos ezekből a könyvekből nem áll 
korlátlan mennyiség rendelkezésünkre és ezért ajánlatos a megrendelést 
sürgősen leadni.

A Diárium szerkesztését egy külön szerkesztőbizottság végzi, 
amelynek tagjai az emigrációban lévő magyar írókon kívül kiváló 
irodalmárok és újságírók. A lap illusztrálását dobosi Szabó László 
festőművész vállalta el.

A Kárpát Könyvkiadó-vállalat nem indult részvénytársasági 
vállalkozásnak, mert sajnos ilyenhez kevés a bizalom az emberekben a 
sokszor tapasztalt csalódás miatt. A két év alatt kiadott 32 könyv azonban 
biztosíték a Vállalat komolysága mellett. Most sem jegyeztetünk 
részvényeket hanem csak felkérjük honfitársainkat, hogy évenkint 120 
pesot (vagy ennek megfelelő értéket - külföldön) áldozzanak a magyar 
kultúra megmentésére, aminek ellenében ingyen kapják az évenként 8 
számban megjelenő Diárium-ot és a befizetett díj fejében kb. 150 peso 
értékű könyvet vásárolhatnak: hasonlóképpen kedvezményesen juthatnak 
hozzá a külföldön megjelent vagy beszerezhető könyvekhez is.

Reméljük, hogy honfitársaink megértik szándékunkat és támogatni 
fogják további munkánkat.301

A Diárium-sorozat 1952. júliusában indult, 68 oldalas terjedelemben (18 x 12,5 

cm). Szerkesztői Kótai Béla, Kótai Zoltán és dobosi Szabó László voltak (bár nevük

301 Diárium, 1952. július-szept., 6-8.1.
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nincs külön kiemelve). Impresszív szerkesztőbizottság támogatta őket a világ minden 

tájáról: Czanyó László, Dr. Dezső László, Eszterhás István, Dr. Fáy István, Flórián 

Tibor, Dr. Gácsér Imre, Horváth Béla, Dr. Hets Aurélián, Dr. Jordán Emil, Dr. Kerényi 

Olaf, Kutasi Kovács Lajos, Dr. Luttor Ferenc, Meskó Lajos, Dr. Mikszáth Antal, Dr. 

Nagy Arthur, Neller Mátyás, Rezek Román, Torjai Szabó István, Dr. Szalay Jeromos, 

Takács Gábor, Dr. Tóth Veremund, Dr. Vajay Szabolcs, Wass Albert. A második 

füzettől kezdve hozzájött Baranyai Virgil, Farkas Ferenc és M. Juhász Mária. Ez a füzet 

azoknak a nevét is közzé teszi, akik kamatmentes kölcsönnel vagy adománnyal segítették 

a könyvkiadást: Luttor Ferenc, Bräutigam Róbert, Maria Lefebvre d'Ovidio, Szabados 

Mihály, Mundloch György, Pável Béla, Szabó Miklós, Tábor Jenő, Vichor József, 

Kranauer István, Chmelár Gyula, Sorg Antal, Dr. Dulácska János, Márkus Emánuel és 

Szabó József.

A Diárium elbeszéléseket, verseket, irodalmi és történeti ismerettejesztő cikkeket, 

tanulmányokat, esszéket közölt, de rajzok, metszetek is vannak benne. Az első számot 

Luttor Ferenc "A szellem éltet" c. írása nyitja meg, és megszabja vele az emigrációs 

szellemiség irányelveit. Két aktuális könyvszemlét találunk benne: "Átértékelt 

klasszikusaink: Mikszáth Kálmán népidemokrata köntösben" címmel, Torjai-Szabó 

István irodalomtörténész éles kritikát közölt Gyárfás Miklósnak és Örkény Istvánnak a 

"Különös házasságiból készült színpad-könyvéről, amely teljesen kiforgatja az író 

mondanivalóját és ráerőszakolja az [1950 évek] jelen "népi demokratikus" irányzatát a 

műre. A "könyvszemle" rovatban Báthori András "A huszonötödik óra - és - a 

Tizenhárom almafa" cikkében Constantin Virgil Gheorghiu és Wass Albert hasontémájü 

könyvét veti össze. A román író könyve 1949-ben jelent meg először, francia nyelven, 

La vingt-cinquieme heure címmel, (csak Franciaországban 300.000 példányt nyomtak 

belőle), lefordították 12 nyelvre és azonnal világsiker lett.302 A Tizenhárom almafa 

1952-ben jelent meg magyarul, A Magyarok Útja kiadásában, Buenos Airesben.

302 Magyarul dr. Mikszáth Antal fordításában a Danubio Könyvkiadó adta ki 1956-ban. A könyvről dr. 
Mailáth István [Taubinger István írói neve] írt ismertetést a Délamerikai Magyar Hírlep 1953-as 
évkönyvében. A Danubio Könyvkiadó c. ismertetésben kitérek rá.
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Mindkét könyv középpontjában egy kisember áll, a harmincas és negyvenes évek 

viharaiban. A cikkíró így elemzi:

Bármilyen változás történt, mindig a kisember szenvedett, - az ember, a 
nép, akinek a nevében kormányoztak, akinek a boldogítására alapították a 
politikai pártokat, akinek a földjén húzták meg a határvonalat, akitől 
könyörtelenül behajtották az adót, akit a frontra vagy a koncentrációs 
táborokba hajtottak. A kisember, napjaink szenvedő hőse áll a két regény 
középpontjában; a kisember, aki békésen, csöndesen dolgozni akar, élni 
akar a maga kis földjén, de akinek az életébe mindenki beleszól, akit nem 
hagynak élni a pártemberek, a politikusok, a katonák s főként azok, akik 
mindig bosszúért lihegnek. A két könyv témája és problémája azonos, de 
ezt sokszor egészen ellentétes formában tárja elénk a két író. Virgil 
Gheorghiu úgy látja, hogy a kisember nem tud szabadulni a koncentrációs 
táborokból; Wass Albert pedig azt mutatja ki, hogy a kisembernek a 
földjén a helye.

Az első kötet továbbá Vajay Szabolcs Balassa Bálintról írt tanulmányát közli, 

valamint kisbamaki Farkas Ferenc Tatárhágó visszanéz c. kötetének bevezetőjét303, 

Bujdosó Bálint (azaz Meskó Lajos) "Hazátlan ima 52-ben", Flórián Tibor "A csiki 

szerzetes" c. költeményeit és Fáy András három rövid meséjét. Itt található Kótai Béla 

karcolat-gyűjteményének egy-két fejezete is, amelyet "Elveszetten" címmel orosz 

hadifogságáról írt304 Bevezetője így szól:

Szeretnék élni.
A háború megkímélt: ellenséges golyó nem talált, a bombák 

elkerültek, az éhezést kibírtam és mégsem élek. Imbolygó árnyak mint 
szürke fátyol takarják szemeim elöl az életet. Nem menekülhetek tőlük.

Csontvázzá fogyott testüket tántorogva vonszolják nyomomba és az 
ő beesett szemükkel látom a világot. Mint a nyomorúság Midás királya 
élek, hideg csont-kezük nyomán minden öröm megkeseredik, minden szép 
megszür-kül és némaságuk túlharsogja a zenét.

Fáradt testüket a kemény, fekete orosz föld takarja ott a három 
nyárfa alatt, de nem tudnak meghalni és én nem tudok élni tőlük.

Megírom őket, megölöm őket papíron: talán ha másokban is élni 
fognak, meghalnak bennem, mert így élnem nem lehet.

Tudom: ajándék az életem és ráadás minden nap, amit még 
megérek. És nézem ezt az ajándékot, miként folyik el az ujjaim között és 
nem tudom, hogy mit csináljak vele.

Haljatok meg néma, halott társaim, mert szeretnék élni!

A könyv a szovjet hadsereg előrenyomulását dokumentálja.
3Ú4 Kótai Béla több évig volt orosz hadifogoly. 1949 és 1958 között élt Argentínában, öccsével, Kótai 

Zoltánnal szerkesztette a Délamerikai Magyarságot és a Diáriumot. Több helyi lapban, kiadványban 
(sokszor álnéven: pl. Béla László) publikált. Élményeit hol humoros, hol drámai leírásokban 
örökítette meg. Publikált elbeszélései elsó'sorban a Don-i katasztrófáról szólnak, amelyet mint katona 
megélt és túlélt. További művei: "A kultúra lovagja". Humoros elbeszélés a hadifoglyok életéről 
(Diáriwn 1953. 1.-4.SZ.)
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A Diarium koloniális érdekű cikket közölt: az 1950-ben alakult Mindszenty 

Akadémia módosított alapszabályait. Ezenkívül irodalmi pályázatot hirdetett meg, mert 

"tekintettel arra, hogy a kommunista rendszer hallgatásra kényszeríti az otthoni irodalmi 

értékeinket, a magyar irodalom folytonossága fenntartásának a feladata teljes egészében a 

szabad világban élő emigráns magyarságra hárult". A feltételeket így szabja meg:

Hogy irodalmunk az európai irodalom szerves egésze maradhasson, 
három alapfeltételnek kell megfeleljen: 1. Önálló művek alkotása, 2. A 
világ-irodalom újabb remekeinek a magyar közönség elé való tárása, 
kritikai kivonatok, vagy teljes fordítások formájában, 3. Örökértékű 
magyar műveknek idegen nyelvre való átültetése.

Áthatva az emigrációra háruló szellem-történeti felelősség 
nagyságától, a Diárium szerkesztősége elhatározta, hogy kétrendbeli 
irodalmi pályázatot hirdet, méghozzá az eddi gélé csak novellára, versre és 
regényre szorítkozó dicséretes kezdeményezésektől eltérően, két ezideig 
parlagon maradt irodalmi szférát szándékszik emigrációs tehetségeinkkel 
megmunkáltatni.

Ez a két szféra a színmű és a műfordítás volt.305 Végül érdemes megfigyelni a 

Magyar könyvbarátoknál megrendelhető könyvek listáját, amely 70 magyar és 17 

idegen író munkáját ajánlja magyar nyelven. Több, mint húsz címmel meghaladja a 

Délamerikai Magyarság könyvesboltjának azonos dátumú ajánlatát, és jóval több magyar 

klasszikust tartalmaz.306

A Diárium további füzetei hasonló jellegűek: Részleteket közölt Kutasi Kovács 

Lajos akkor megjelent Tükörben c. kötetéből és a Barátom, a költő c. novelláját. Wass 

Albert Csíkszenttamás követet küld c. írását közölte. Itt jelentette meg Flórián Tibor és 

Kerecsendi Kiss Márton verseit, valamint Paul Claudel "Ballada" c. versét, Mikszáth 

Antal fordításában307. Kótai Bélának minden számban volt írása: Az "Elveszetten"

folyatása; "A kultúra lovagja", "Jozefa néni". Többször névtelenül is megjelentek írásai, 

"Cím nélkül" címen. Szellemes "Szerkesztői üzenet"-ek is tőle származnak.308

305 д nemes elképzelésű pályázatra tudomásom szerint egyeüen egy pályamű nem érkezett be. Ezzel 
szemben az 1955. 4. sz. Diárium-Ъап "A Diárium Irodalmi Pályázatának eredménye" címmel, a 
szerkesztő (Kótai Béla, bár névtelenül) igen szellemes, több oldalas bírálatot ír a "beérkezett 
művekről", amelyekről "a Bíráló Bizottság" egyhangúan úgy döntött, hogy [...] nem közelítik meg a 
felállított mértéket és ezért a jutalmat egyiknek sem ítélte oda." Bátyám, Kesserű István, jelen volt, 
amikor Kótai Béla ezt kitalálta.

306 Lásd Könyvkiadók B. mellékletet.
307 Flórián Tibor Remélj c. verse, amely az emigrációra is vonatkozik.
308 "L.jj. Montreal - Ezelőtt negyven évvel örömmel közölte volna bármelyik újság. Ma már kissé 

idejétmúlt dolog a témája, de főként a stílusa. Amit akkor még balladai homálynak éreztek, az most
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A következő tanulmányok is megtalálhatók az 1953 és 1955 közötti számokban: 

dobosi Szabó László "Leonardo da Vinci"; Baranyai Virgil "Egy elfelejtett lírikus: Oláh 

Gábor, 1881-1942"; M. Szabó Erzsébet: "Az egri csillagok - mai szemmel"; Vajay 

Szabolcs: "A magányosság fia: Babits Mihály"; hg. Hohenlohe Károly Egon Nyíró' 

Józsefről szóló emlékbeszéde a Mindszenty Akadémia művészestjén. Mikszáth Antaltól 

kultúrtörténeti esszéket közölt: "Nyitogatnak egy vén kaput", az emberebb ember fausti 

útkereséséről (Ady vers-idézettel kezdi: "Valahol utat vesztettünk..."); "Dió- és posta

sors" (Bevezető idézet: Babits "Csak posta voltál..." c. verséből). Végül Dr. Dezső 

László recenziója: "Eckhart Ferenc: Magyarország története".

Említésre méltók dobosi Szabó László portréi Babits Mihályról, Luttor Ferencről, 

Nyírő Józsefről, Wass Albertról, hadifogoly-illusztrációi Kótai Béla "A kultúra lovagja" 

c. novellájához, valamint Juan Perón argentin elnökről a Diámon 1953. jan.-jún.-i 

számának spanyolnyelvű vezércikkéhez.309

Az 1952. okt.-decemberi száma közli a világ más pontjain szerkesztett magyar 

emigrációs sajtó visszhangját a Kárpát Könyvkiadó vállalkozásáról: "...P. Kótai Zoltán 

ügyszeretetének köszönhető, hogy az utolsó két év emigrációs magyar könyveinek ötven 

százalékát (32 könyvet) ez az önálló céggé most alakult vállalkozás nyújtotta a hazátlan 

magyaroknak. ..." (Unió, Innsbruck, 1952. szept.). 

bizottságában ott találjuk a száműzetés irodalmi életének legismertebb alakjait. A 

legkiválóbb írók, költők, újságírók és irodalmárok sorakoznak fel egy táborban, hogy a 

magyar könyv barátaival, a magyar olvasókkal együtt megmentsék a száműzetésbe 

kényszerült magyar irodalmi életet - a jövő számára. A Diárium első száma abban az 

építő szellemben született meg, amely egyedül képes megtartani a száműzött magyar 

kultúrát. A Diárium szerkesztői nagy magyar munkát végeztek akkor, amikor ezt az új

"A Diárium szerkesztő-

zavarosságnak hat a bűn manapság nem szokott az ablak alatt virulni. A 'foirólehű vágy nyoszolyám 
szélére ül' - ez a mondata utolérhetetlen!"

309 "gl Segundo Plan Quinquenal del General Perón". A vezércikk a második Perón-kormány szocialista
mintájú "ötéves terv" e kultúrprogramjának magyar emigráns vetületét elemzi. Rámutat arra, hogy az 
Argentínában otthont kapott magyar intellektüelek azzal tesznek eleget a terv célkitűzéseinek, ha 
egyrészt honfitársaik felé ismertetik Argentína kulturális értékeit és eredményeit az irodalom, 
művészet és tudomány terén, másrészt az argentinok felé ismertetik az ezeréves Magyarország 
kultúráját, amely ugyanúgy része a keresztény és nyugati örökségnek, mint az argentin. Ezt tekinti 
feladatának a Diárium a befogadó országgal szemben.
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folyóiratot útnak indították. Hisszük - és kívánjuk is! - hogy a magyar száműzöttek 

felsorakoznak e mögött, hiszen a magyar könyv ügye - minden magyar ügye." 

(Délamerikai Magyar Hírlap, Säo Paulo, 1952. szept. 28). "A Magyar Könyvbarátok 

Diáriurna fontos lépést jelent a szabad Nyugaton továbbélő magyar szellem és irodalom 

történetében. Évenkint nyolcszor megjelenő, gazdag tartalmú füzetben új és régi szellemi 

értékeinket mutatja be, tájékoztat az emigrációban számottevő irodalmi munkáról, 

ismerteti a szovjet-diktálta hazai kultúrtaktikát. Nagy örömmel köszöntjük ezt az új és 

nagyjelentőségű kultúrmunkát, amelyben az Ahogy Lehet munkatársai közül többen 

közvetlenül is résztvesznek." (Ahogy Lehet, Párizs, 1952. aug.-szept.).

Minden publicitás és igyekezet ellenére, a Didrium az argentínai első nagy 

gazdasági krízis - elsősorban a gyorsuló infláció - áldozatául esett: Elegendő előfizető és 

pénz hiányában, 1955 után megszűnt. Az eredetileg évi 8 példányra tervezett füzetekből, 

1952-ben két, 1953-ban egy példány jelent meg. 1954-ről egyetlen egy példányt sem 

sikerült fellelni: talán meg se jelent. 1955-ről csak a 4. sz. példánya van meg, amiből 

feltételezhető, hogy abban az évben több szám is megjelent. E példány 57. oldalán a 

következő szerkesztői üzenet olvasható: "Reményeink csak kis töredékükben valósultak 

meg a "Magyar Könyvbarátok Szövetségével" kapcsolatban. A nem elegendő számú tag 

részére a Didriumot a tervezett időpontokban megjelentetni olyan súlyos anyagi terhet 

jelentene, amelyet képtelenek vagyunk viselni. Folyóiratunk nem szűnik meg, de a 

jövőben csak ritkábban, kötetlen időközönként jelentkezünk. Hisszük, hogy későbben - 

a Könyvbarát Szövetség megerősödésével és a tagok számának emelkedésével - 

elérhetjük a tervezett évi nyolc számot, sőt havilappá alakulhatunk át." (Ha ilyen 

formában nem is, de három évvel később, Kárpát néven, családi folyóiratként jelent

meg).

A Didrium-ok kis méretű, nagyon szerény, az emigráció lehetőségeihez mért 

füzetekecskék. Ma már 50 éves, elsárgult, kopott kis kiadványok. A bennük található 

írásokon erősen meglátszik a háború hatása, a menekülés traumája. Az egész Didrium 

ilyen, a mai olvasó számára szinte morbid darabokkal van átitatva. Ám ezek az írások 

érzékeltetik és dokumentálják talán a legjobban azt a korszakot és az emigráció első
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éveinek problematikáját, erőfeszítéseit, hangulatát. Olyan írókat is találunk benne, akik 

sehol másutt nem publikáltak, félbemaradt tehetségeket, akiket elnyelt az emigráció első 

éveinek nehéz időszaka. Ezáltal a Diárium, a "kuriózumon" túl, irodalmi és történelmi 

forrássá válik. Lapjain keresztül nemcsak a hadifoglyok életét ismerjük meg (20 évvel 

Gábor Áron trilógiája előtt!). Az is kiderül belőlük, hogy a katonák mennyire nem 

tehettek arról, hogy harcolniuk kellett, hiszen besorozták őket. Nem tudni, hogy ezek az 

írások mennyire állnának meg önmagukban, ha történelmi keretükből kivesszük őket. A 

sokat vitatott téma, hogy kell-e, szabad-e az irodalmi művet csupán önmagában 

elemezni, a külső hatások, körülmények nélkül, itt különös jelentőséget kap.

A Magyar Könyvbarátok Diárium-ának 1953-ban másik sorozata is megjelent: A 

magyar könyvbarátok kiskönyvei. Összesen hét 68 oldalas füzet: I. Móra Ferenc 

Georgikon; II. Arany János Történelmi költeményei és balladái; III. Gárdonyi Géza Az 

én falum; IV. Mécs László válogatott költeményei ("Ez a könyv Markovics József, Sáo 

Paulo, önzetlen segítsége folytán jelent meg az emigrációban élő magyarok számára"); 

V. Mikszáth Kálmán Gavallérok; VI. Reményik Sándor verseiből. ("Ez a könyv az 

argentínai magyar evangélikus munka barátainak segítségével és közreműködésével 

jelent meg.")310, és VII. Kutasi Kovács Lajos Barbárok.

A Kárpát Könyvkiadó programja azonban nem csupán a füzet-sorozatok kiadására 

szorítkozott, és - mint láttuk - 1950 és 1952 között nem is ezen a néven adott ki 

könyveket. 1951-ben (még Délamerikai Magyarság kiadásban) megjelentette Herczeg 

Ferenc Az élet kapuja c. regényét. Ezt a könyvet egy új sorozat, a "Magyar Könyvtár" 

első számának szánta, amelynek azonban nem lett folytatása. Úgyszintén kiadott két 

Nyírő könyvet: A zöld csillag és íme az emberek. Mindkettő hivatalosan "a szerző 

kiadásaként" (Madrid 1951) jelent meg.311 1952-ben két ifjúsági regényt adott ki:

Mikszáth Kálmán A két koldusdiák (Zádor István rajzaival) és Pohárnok Jenő A 

verhetetlen tizenegy (dobosi Szabó László rajzaival).312 Ezenkívül kisbamaki Farkas

310 A sorozatnak ez az egy kötete még ma is (1998. nov. 15-én) "zárolt"-ként szerepel az Országos 
Széchényi Könyvtárban.

311 Lásd P. Kótai 1946-1953-as bibliográfiáját. C. melléklet.
312 Második emigrációs kiadás. Az első: München, 1948.
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Ferenc Tatárhágó visszanéz, Kutasi Kovács Lajos Tükörben és Záróra, valamint a 

Római katolikus elemi katekizmus-t. 1953-ban Vaszary Gábor Ketten Párizs ellen és 

Tamási Áron Ábel a rengetegben c. könyvei mellett, elsőként jelentette meg, spanyol 

nyelven, Wass Albert. /Devolvedme mis montahas! ("Adjátok vissza a hegyeimet", 

magyarból fordította Latinovits László, előszóval ellátta dón Josué Quesada) című 

regényét.313 1954-ben egy újabb Wass Albert regény: Farkasverem, Nyíró József A 

síbói bölény és Gárdonyi Géza Göre Gábor. Bojgás az világba jelent meg. 1955-ben 

Vaszary Gábor Monpti, 1956-ban Kenese Erzsébet A fegyvertelen katona (Loyolai 

Szt Ignác életregénye), 1957-ben a (1948 óta már csak emigrációban működő) Magyar 

Cserkészszövetséggel együtt Benedek Elek Magyar mese és mondavilág, Honti Rezső 

Spanyol-magyar szótár és Magyar-spanyol szótár és Sík Sándor Dicsőség! Békesség! 

1958-ban került kiadásra Vaszary János Tubák csodálatos élete, Wass Albert Az 

Antikrisztus és a pásztorok és Értavy-Baráth Kata Gyöngyharmat, valamint Antoine de 

Saint-ExupéryA kis herceg c. könyve.314 1959: Fenyvessy Jeromos Szentföld, Illés 

Lajos és Sári Gál Imre Tanúság (hazai életképek) és Kutasi Kovács Lajos Törzsasztal 

című kötetei. Ebben az évben adta ki Wass Albert egyik legnagyobb művét, az 500+ 

oldalas A funtineli boszorkány-t. 1960-ban került sor Tóth Veremund A magyar 

irodalom története kiadására, a clevelandi Kossuth Kiadóval karöltve, tankönyv- . 

sorozatának részeként.315

Kiadási év nélkül jelent meg (1960?) Wass Albert Tavak könyve c. könyve 316 

Amint a felsorolásból kitűnik, a Kiadó programjában minden évben szerepeltek 

emigrációs kiadványok, otthoni szépirodalmi könyvek, vallásos kötetek, valamint 

hasznos, ismeretterjesztő könyvek. Jóformán évente jelentetett meg Wass Albert vagy 

Nyíró József kötetet. Az ínyesmester szakácskönyve négy kiadást, míg a Magyar 

Múltúnk, Magyarország története, Petőfi költeményei és a katekizmusok két-két kiadást

313 Latinovits László a könyvben "Latinovit"-ként szerepel.
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg. Franciából magyarra fordította Vámos Pálné. Magyar 

fordítás a Gallimard könyvkiadó engedélyével. Az OSZK jegyzéke szerint 1958-ban Kölnben, az 
Amerikai Magyar Kiadó-Vörösmarty-Kör, Külföldi írók magyarul sorozat 2. számaként is kiadták.

315 Ugyanabban az évben, Eszterhás István Döbrönte kürtje c. történelmi regényét már Clevelandben 
jelentette meg a Kárpát.

316 Wass Albert Tavak könyvét 1998-ban jelentette meg Budapesten a Püski kiadó.

314
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értek meg.317 Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! spanyol kiadása 5000 

példányban készült, azzal az elképzeléssel, hogy propaganda-kiadványként az argentin 

hatóságok körében is szétosztják.318

A Diárium 1953. jan.-júniusi száma közölte a Kárpát Könyvkiadó Vállalat által 

addig kiadott könyvek bibliográfiáját. Ezek közé sorolta azokat a könyveket is, 

amelyeket P. Kótai Zoltán adott ki a Kárpát Könyvkiadó hivatalos megalakulása előtti 

időben, a könyvben szereplő kiadó nevének feltűntetésével. A 35 címből álló 

bibliográfia az 1948 és 1953 közötti időszak emigrációs könyvtörténete szempontjából is 

fontos adatokat tartalmaz. A listát teljes egészében a Könyvkiadók C. mellékletében 

közlöm.

A könyvek szerzői jógdíjaival kapcsolatosan 1960-ban a Magyar Jogvédő Hivatal 

felhívta a Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi és Konzuli Osztály figyelmét arra, hogy 

tudomása szerint a Kárpát Könyvkiadó 17 kiadványa szerző (vagy jogot öröklő személy) 

engedélye nélkül került forgalomba: Mécs László Válogatott költeményei, Reményik 

Sándor Verseiből, Eckhart Ferenc Magyarország története, Mikszáth Kálmán A 

gavallérok és A két koldusdiák, Móra Ferenc Georgikon, Tamási Áron Ábel a 

rengetegben, Gárdonyi Géza Az én falum, Láthatatlan ember, Egri csillagok?19 és Göre 

Gábor, Herczeg Ferenc Pogányok, az ínyesmester szakácskönyve, Krúdy Gyula 

Boldogult úrfikoromban, Ady Endre Válogatott költeményei és Kosztolányi Dezső 

Válogatott költeményei?20 A Hivatal kérte, hogy a Külképviselet derítse fel a Kárpát 

Könyvkiadó pontos címét, vagyoni helyzetét és a vállalat személyi összetételét, "és 

általában minden olyan körülményt, amely a kiadóvállalattal szembeni fellépésünk során 

fontossággal bír."321 A Buenos Aires-i követség megküldte az Editorial Kárpát S.R.L.

317 Kiadási évük a Könyvkiadók D. mellékletben szerepel.
Ez nem történt meg teljes mértékben. Amikor P. Kótai felszámolta a Buenos Aires-i Kárpátot, 

Simon Péter, Kótai páter akkori argentínai képviselője, zúzdába vitte a megmaradt könyveket, (dr. 
Theész János közlése, 1998 áprilisában).

•^19 Kárpát könyvkiadóként feltüntetve, holott a Danubio adta ki.
320 ^t utóbbi a Kárpát könyviadó 1953-as kiadásaként feltüntetve. Tudomásom szerint se Ady, se 

Kosztolányi kötetet nem adtak ki Argentínában. Kosztolányinak a Diárium-Ъап jelent meg két rövid 
írása: "Őszinteség" és "Bírálat és irodalom" címmel. (1953. jan.-júl., 1955)

321 MOL XIX-J-1 -k-Arg- 18/d-2Q3-1960.

318
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hivatalos vagyoni jelentését (melyben Ft. dr. Luttor Ferenc apostoli protonotáriusról 

meglehetősen téves adatokat közöltek) .3 22 További lépésekről nincs tudomásom.3 23

Kótai páter 1957 végén új kiadványt indított útnak: a Kárpát szépirodalmi, képes 

családi folyóiratot. Célja az egész emigráció összefogása volt egy színes, sokoldalú, 

egyben nívós kulturális lappal. Bemutatkozó cikkében, "...Mint oldott kéve széthull 

nemzetünk...", így fogalmazza meg:

Összekötő akar lenni ez a lap a világon mindenütt szétszéledt magyarok 
között. A különféle helyeken megjelent magyar lapokból szemelvényeket 
közlünk, ismertetjük az intézményeinket, hogy a máshol lakók is 
megismerhessék, testvérileg támogathassák, ha rászorulnak: 
küzdelmükből erőt merítsenek, és példáljuk alapján máshol is alkotások 
keletkezzenek. Gondolok a különböző országokban működő magyar 
iskolákra, amelyek létezéséről sokan nem is hallottak még: a különböző 
egyesületekre, amelyek a magyar szellem végvárai. - Emigrációs 
feladatunk is van: felkutatni a régi emigránsok alkotásait az egyes 
országokban, és felhívni a figyelmet a szerzők magyar származására. Saját 
alkotásainknál pedig ne szégyeljük soha tartósan megörökíteni, hogy 
magyar volt a művész, az alkotó.

A lap rovatai ("Ki Tud Róluk", "Fakadó rügyek", "Asszonyoknak-lányoknak" 

"Ifjúságunk", "Gyermek rovat", Keresztrejtvény, Receptek, Sakk) a fenti célt szolgálták. 

"A szórakoztatást jelentő novellákat és verseket is úgy válogatjuk össze, hogy egyrészt a 

múlt emlékeit hozzák vissza nekünk, másrészt pedig a neves íróink legújabb termékeit is 

adhassuk." Történelmi, ismeretterjesztő és emigrációs intézményekről szóló cikkek 

mellett klasszikus és kortárs versek és prózai alkotások szerepeltek, "hogy azok a 

fiatalok is átvehessék a magyar kultúra remekeit, akik nem járhattak magyar 

iskolába".324 Itt jelent meg először, folytatásokban, Vaszary János Tubák csodálatos 

élete, és Értavy-Baráth Kata Történelem kitűnő c. regénye és Gyöngyharmat c. meséje. 

Emigrációs íróktól Nyírő József, Wass Albert, Márai Sándor, Amóthy Kriszta, Kótai

322 Dun & Bradstreet Company 11 oct. 1960: "A mediados de 1957 falleció el socio F.Luthor, 
hátiéndose cargo de sus intereses su esposa, que reside en el extranjero." [Ft. dr. Luttor Ferenc nem 
1957-ben, hanem 1953-ban halt meg, és nem lehetett felesége - aki külföldön lakhatott volna]. 
1960.10.26. MÓL XIX-J-l-k-Arg-18M-203-1960,9,d.

323 a Kárpát hivatalosan 1959-ben telepedett át az Egyesült Államokba. P. Kótai Zoltán 1961-ben 
számolta fel a Buenos Aires-i irodát.

324 Délamerikai Magyar Hírlap évkönyve (Säo Paulo), 1960.
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Béla, Vaszary Gábor írásait közölte. A gyermekrovatban megjelent Bókay János verses 

meséje, a Rézi néni is.325

Megjelenésével kapcsolatosan Mészáros M. Lőrinc így ír: "Emigrációs 

viszonylatban idáig a legmagasabbrendű magyar irodalmi élet lehetőségeit és 

perspektíváit hordozza magában. Célja nagyszerű: a klasszikus és modern magyar 

irodalom értékeit szórakoztató formában letenni a magyar családok asztalára. Ennek a 

nemzeti magas kultüra fenntartásában, külföldi továbbépítésében komoly jelentősége 

van." Ám hozzáfűzi kritikáját: "A folyóiratban még fellelhetők azok az idejétmúlt 

tendenciák, amik abban az időben érvényesültek, amikor a magyar valóság feltárásával 

nem következett el irodalmunkban a XX-ik századi renaissance. Az Ady Endrével és 

Szabó Dezsővel induló nagy megújhódás, amely a magyarság lelkét, így a legmélyebb 

gyökerű nemzeti irodalmat jelenti. így a folyóirat jelenleg irodalmunknak egy korábbi, 

túlhaladott szakaszát képviseli. "326

A 64 oldalas, nagy méretű havilap merész vállalkozás volt az emigráció erejéhez 

képest. Az első két évben rendszeresen, havonta jelent meg. Attól kezdve, Kótai páter az 

Egyesült Államokba való áttelepedésével, rendszertelenül, több éves kiesésekkel jelent 

meg 1971-ig.

Argentínai tíz éves működése alatt, a Kárpát Könyvkiadó 76 könyvet és két 

irodalmi és kultutrális folyóiratot adott ki327

MAGYAROK ÚTJA3 28

Mint "a száműzetésben élő, antibolsevista magyarság politikai, társadalmi, irodalmi 

s művészeti lapja", már első számától fogva kiemelt helyet kaptak az irodalommal

323 A Kárpát 1958-as évfolyamának rovatait és irodalmi anyagának ismertetését lásd Könyvkiadók A. 
mellékletben.

326 Mészáros M. Lórincz: "Magyar sajtó Argentínában". Kárpátok népe, 36-37.1.
3 27 Délamerikai Magyarság és Kárpát Könyvkiadó néven.

A lap Magyar Út címmel indult 1948-ban. 1949. július 31-én lett Magyarok Útja [lásd Sajtó 
fejezetet]. Kiadója Vörösváry István (Magyországon a Nemzeti Újság, Új Nemzedék és Képes Krónika 
munkatársa, majd saját lapja volt, a Magyar Ünnep. 1955-ben Kanadába költözött, haláláig a Kanadai 
Magyarság kiadója volt (1996?). Az <5 kiadója lett Márai Sándor szerzői jogutóda. Szerkesztő 
Kerecsenek Kiss Márton [lásd azonos nevű fejezetet.]

328
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kapcsolatos közlések. Az 1948. december 11-i számában hírt ad arról, hogy "a hazájától 

elszakadt magyarság lelki szükségletei "-re gondolva, két könyv kapható már Buenos 

Airesben: William-Kótai Máriának, Jézus anyjának élete és Selma Lagerlöf Krisztus

legendái. Utóbbi "...talán külső formájában nem olyan parádés, látszik rajta az 

emigrációs könyvkiadás szegénysége, de Krisztus stációinak világhírű története, így, 

fűzött állapotában is örök érték."329

A lap "Lélektől lélekig" címmel, minden számban egyoldalas irodalmi rovatot adott 

ki. Rendszeresen közölte Flórián Tibor, Kannás Alajos, Wass Albert, Kerecsendi Kiss 

Márton, Fáy Ferenc már emigrációban írt verseit.De megjelentette Sinka István, Mécs 

László, Erdélyi, Dsida, Juhász Gyula, Áprily, Ady verseit is. Szabó Dezső esszéket és 

róla szóló tanulmányokat is rendszeresen közölt az újság.330

Nyírő József neve is gyakran szerepelt az újságban. írásai közlésén túl többek közt 

hírt adott arról, hogy kapható a Havasok könyve spanyolul Buenos Aires-i 

könyvkereskedésekben. Szó volt arról, hogy Nyírőt kivitetik Argentínába, és ennek 

érdekében gyűjtést indított a lap. Nyírő emigrációban írt regényét (Akikre a csillag 

hullott) is Buenos Aires-ben szándékozták kiadni.331

A lap ismertette az emigráció első időszakában írt regényeket: 1949-ben Vaszary 

János könyvét, A macska felugrott az asztalra, amelyet folytatásokban közölt, majd 

1950-ben Wass Albert Tizenhárom almafa c. regényét.332 Mindkettőt a Magyarok Útja 

adta ki: Vaszary regényét 1950-ben,333 Wass Albertét 1952-ben.

329 A könyveket a Páter Kótai Zoltán szerkesztésében, Landshutban (Németország) megjelenő Iránytű c. 
hetilap könyvosztálya terjesztette. Keleméry Tamás (Tollas Tibor bátyja) címén volt kapható 
Argentínában.

330 Flórián Tibor: Várjuk az új szót, Az idő egy pillanat, Kérdés, Tomiból üzenjük; Kannás Alajos: 
Zuhogj, te vallomás (Bajorország, 1949), Nemcsak magunkért; Wass Albert: Záróvers; Kerecsendi 
Kiss Márton: Vasárnap volt s mi fiatalok!; Fáy Ferenc: Leroskadás egy hajnal előtt, stb. [NB. Márai 
Sándor Fáy Ferencet tartotta a legnagyobb emigrációs költőnek. -Vörösváry Istvánné (Toronto) 
1998.4.21-i közlése] - Vörösváry István: "Miért kellett meghalnia Szabó Dezsőnek. Hová tette 
Hőgye Mihály "Az elsodort falu" írójának utolsó, ismeretlen alkotását?" [Magyar Út, 1949.máj.21, 
5.1.]

331 El libro de las montanasnevadas. Barcelona: Lara (1946). Tervek: egyik sem valósult meg. [Magyar 
Út, 1948.12.11, 5.1.].

332 1949.7.21; 1950.karácsony, 9.1.
333 Vaszary János A macska felugrott az asztalra c. regényét a Buenos Aires-i Freie Presse c. német 

napilap folytatólagosan közölte (németül) az 50-es évek elején.
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Könyvkiadás

A Magyarok Útja könyvkiadó programja egyrészt irodalmi, másrészt politikai 

jellegű volt334 Öt év alatt 10 kötetet adott ki, köztük néhány jelentős emigrációs alkotást. 

Elsőnek Vaszary János A macska felugrott az asztalra, amely emigráns könyvsiker lett 

egymás után két kiadást is megért, 1950-ben és 1951-ben, miután már előzőleg 

folytatásokban közölte a lap. 1952-ben Krúdy Boldogult úrfikoromban, Wass Albert 

Tizenhárom almafa és Marschalkó Lajos Vörös vihar c. műveit jelentette meg (utóbbit 

"Editorial Los Amigos" néven), majd 1953-ban Horthy Miklós emlékiratait.

A Magyarok Útja 1955-ben Németh László Iszony c. regényét adta ki, szintén 

"Editorial Los Amigos" néven (a Pannónia nyomdában). A könyvnek érdekessége, 

hogy a magyarországi kiadással összevetve hiányzik az első 200 oldal, vagyis az "Az 

esküvőig" c. rész. A Buenos Aires-i kiadás az eredeti könyv II. "A házasság története" 

és III. részét "A történet vége" c. fejezeteket tartalmazza, Iszony néven. A könyv 

hátlapján, bekeretezve, a következő szöveg áll: "Emigráns Magyar! Amíg 

száműzetésben élsz, csak az író szava hozhatja el Hozzád a nemzet szívverését. 

Támogasd sajtónkat és a könyvkiadást!" A lap alján, vastag dűlt betűkkel: "Ez a könyv 

emigránsok verejtéke árán született. Ne add kölcsön!"335

Folyamatosan adott ki antikommunista ismeretterjesztő könyveket: Már 1949-ben 

megjelentetette spanyolul a.Mindszenty. El martirio de un cardenal c. könyvet (Dürer 

kiadó néven). 1951-ben a deportálások kapcsán a Desenmascarando a los soviets [El 

martirio de los prisioneros húngaros de guerra у de los deportados civiles en Rusia] (A 

szovjet leleplezése. A magyar hadifoglyok és az oroszországi civil deportáltak 

meghurcoltatása) c. könyvet, amelyet a Fehér könyv adatai alapján dr. Kövesligethy 

Radó fordított spanyolra 336

A nyomda vállalta olyan művek sajtó alá rendezését is, amelyek a szerző 

kiadásaként jelentek meg. így többek között Grosovichné Sövény Terézia Hazaszálla

334 Úgy indulhatott, hogy Vörösváry István nyomdagépet vásárolt és kitanulta a nyomdászatot.
335 V.ö. Szépirodalmi kiadó, Bp. 1965. 1960. július 13-i dátummal a Szerzői Jogvédő' Hivatal többek 

között ezt a könyvet is felsorolta az Argentínában szerződés nélkül kiadott könyvek között. MÓL 
XIX-J-l-k-Arg-18/d-203-1960. [Lásd Kárpáté, részt ebben a fejezetben].

336 Magyarok Útja, 1951. aug. 15.
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szív c. verseskötetét, dobosi Szabó László 50 rajzával (1951-ben).337 Továbbá 

Pinczinger Lajos Az óceán vándorait is náluk nyomtatták.

PANNÓNIA KÖNYVKIADÓ

A Pannónia üzleti kapcsolata a Magyarok Útjával tisztázatlan. Ha nem is volt 

utóbbinak a nyomdája, 1955-ig mindenképpen szimbiózisban élt vele: A Magyarok Útja 

kiadványainak nyomda-megjelölése hol saját néven, hol "Pannonia"-ként szerepel (pl. 

Krúdy Boldogult úrfikorómban). Ugyanakkor vannak másutt nyomtatott Magyarok Útja 

kiadványok (pl. Horthy Emlékirataim) és 1955 előtti önálló Pannónia kiadványok is 

(Padányi Vérbulcsu - Egy ezredéves évfordulóra).338

A Magyarok Útja megszűnte után, 1955 és 1962 között, a Pannónia önálló 

könyvkiadó vállalatként működött, és mint ilyen a Danubio nyomdának is kiadott 

munkát. Ez történt Maróthy-Meizler Károly 1958-ban megjelent Az ismeretlen 

Mindszenty c. kötetével. További kiadásai: Maróthy-Meizler Károly Prohászka, a 

napbaöltözött forradalmár című trilógiája- I. Új Magyarországot! Prohászka Ottokár 

eszmevilága értékelése] II. Új embert!, és III. Prohászka lelke, 1960 és 1962 között.

DANUBIO NYOMDA- ÉS KIADÓVÁLLALAT

Az argentínai emigrációs nyomdavállalatok tevékenysége túllépett a könyvek merő 

nyomdai előállításán. Sok olyan nyomdatermék kiadását tették lehetővé, amely különben 

- pénz híján - nem jelenhetett volna meg. Különösképpen Czanyó László és fia 

Adorján339 Danubio nyomdája végzett felbecsülhetetlen értékű munkát e téren:

337 Grosovichné Sövény Terézia "régi magyar" volt, a háború előtt igen aktívan résztvett az egyesületi 
és Segélyegyleti munkában. Minden magyar ügyet támogatott. Nagy segítségére volt az 1948-ban 
érkezett rétegnek is: többek között Córdobában gyereknyaraltatást szervezett az új emigránsok 
gyerekei számára. (A Magyarok Útja 1951-ben recenziót közölt a könyvről.)

338 Separata. Alcím: 954/55 évi európai hadjárata.
Czanyó László oki. gépész- és elektromérnök, Kaposvár, Somogy vármegye székhelye

Közműveinek volt igazgató főmérnöke. A Somogymegyei Nyomda Rt. tulajdonosa volt. Amellett 
kiadója volt a Somogyi Újság-пак, a kaposvári napilapnak. Czanyó Adorján Magyarországon 
újságíró volt, a Somogyi újság nak út. - Az Imprenta Danubio S.C.A. (Sociedad en Comandita por 
Acciones) Magyar Nyomda- és Könyvkiadóvállalat, Buenos Aires 1951. január 1-én alakult. 100.000 
Peso Moneda Nációnál áron havi részletfizetésre vették meg az Imprenta Otto Mickein vállalatot (egy 
Hitíer elől 1930 körül menekült német kommunistától) Buenos Aires központjában, 500 méterre a

339



114

intézmények, más kiadóvállalatok, sőt egyének könyveit adta ki ingyen, olcsón vagy 

hitelre, tudva azt, hogy sok esetben még költségei sem térülnek meg. Rendszerint 

néhány hónapos személyes hitelt adott, amíg a könyvek elkeltek. A nyomdát a 

magyarságtól független kliensek tartották fenn.340

1953-ban Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényét jelentette meg saját 

kiadásban, két kötetben, puha, kemény és bőrkötésben, az emigrációs ifjúság számára. 

1955-ben egy kétnyelvű antológiát jelentetett meg, Szemelvények a spanyolamerikai 

költészet gyöngyeiből - Selección de las joyas de la poesía hispanoamericana címmel. 

A verseket Pinczinger Lajos válogatta és fordította magyarra, és a kötetet is ő adta ki.341

A Danubio saját kiadásban két igen jelentős regényt jelentetett meg magyarul, 

amely egyúttal dokumentuma volt Európa XX. század történelmének. 1956-ban 

Constantin Virgil Gheorghiu A huszonötödik óra és 1957-ben James A. Michener Az 

andauihíd című bestsellereket, mindkettőt dr. Mikszáth Antal fordításában342. Mindkét 

könyv témája szervesen hozzáfűződik a magyarsághoz, kiváltképpen az emigrációhoz.

Gheorghiu regénye 1949-ben jelent meg francia nyelven, és azonnal világsiker lett: 

Négy év alatt 14 nyelven adták ki. A könyv a XX. század "feneketlen zűrzavarát" 

mutatja be. Főhőse egy román paraszt, Moritz Ion, aki tizenkét év leforgása alatt 

ártatlanul végigéli a század rémtetteit: az intemálótábort, a frontot, földje elkobzását, a

Casa Rosada-tól. A helyiségekért (házért) külön bért fizettek. A házat tíz év múlva sikerült megvenni. 
Czanyó László 1958-ban bekövetkezett halála után Czanyó Adorján vette át a nyomda vezetését. - A 
nyomda 1971-ben elköltözött, már modem gépekkel felszerelve nagy, bérelt üzemben 50 ember 
dolgozott három műszakban. Czanyó egy argentinnal társult, de 1972-ig mint feles társ még sok 
magyar klienst szolgáltak ki. Abban az évben Czanyó kivált a nyomdából és 1975 áprilisában 
megvette a Délamerikai Magyarság jogutódját, a Magyar Hírlap-ot [Lásd Sajtó fejezetet]. Czanyó 
Adorján Argentínában tanulta a szakmát, szükségből, mert nem volt szakembere. [Czanyó A. szóbeli 
közlése, 1998.11.28 és 1999.4.25].

340 Vállalkozók, üzletek, hitbuzgalmi lapok, Donauschwaben Egyesület, Kennel Klub kutyaújság, Fahr 
Traktorgyár, stb. Emellett plakátokat nyomtatott.

341 Pinczinger Lajos egyike volt azoknak az áldozatos "régi" magyaroknak, akik mindenkin segítettek, 
és minden megtakarított pénzüket magyar ügyekre fordították. Az 1930-as években került 
Argentínába, szűcsmester volt. Argentin feleségével négy gyermeket nevelt fel magyarnak. Irodalmi 
ambíciói is voltak: Spanyol nyelvű verseken kívül magyarra fordította Paul Claudel Az Úr angyala 
köszönti Szűz Máriát c. művét. Emellett két regényt adott ki. (A bálványló, 1950, és a két kötetes 
Az óceán vándorai). Az amúgy kevéssé olvasmányos regény megjelentetése sok új emigránsnak adott 
kenyeret: a gépeidnek, a lektornak, a szedőnek, a nyomdásznak.

342 Dr. Mikszáth Antal író, műfordító. Dr. Simon László és dr. Fercsey János munkatársa volt. A 
Buenos Aires-ben megjelent Az andaui híd (angolból) és A huszonötödik óra (franciából) fordítója 
Számos esszéje jelent meg Argentínában [lásd Diárium, Kárpát c. alfejezet]
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kommunista bürokrácia megannyi megtorlását. Magyar vonatkozása is van a regénynek. 

Ezzel kapcsolatosan a recenzor elismerőleg kiemeli a "tárgyilagos, úri hang(ot), amellyel 

Magyarország súlyos helyzetét objektiven mutatja be a világ közvéleményének. Minden 

elismerésünk és tiszteletünk Gheorghiu-é azért a fejezetért, amelyben idegen létére 

emléket állított a két tűz között szorongatott Magyarországnak és annak a társadalomnak, 

amelyet saját, mechanizált agyvelejű individumaink nem győznek eléggé mocskolni és 

gyalázni."343

A huszonötödik óra magyar kiadására Constantin Gheorghiu személyesen adott 

jogot Czanyó Adoijánnak 1955-ben, argentínai tartózkodása során. Szerzó'i jogdíjat nem 

kért.344 A szintén Buenos Airesben élő dr. Mikszáth Antal a francia eredetiből fordította

magyarra.

Michener Az andaui híd című regénye az 1956-os szabadságharc elnyomása utáni 

menekülést írja le. 1957-ben jelent meg angolul, és azonnal világsiker lett. Czanyó 

Adóiján még abban az évben szerződést kapott az Egyesült Államokbeli Random House- 

tól az egyedüli jogosított magyar kiadásra. A könyvet 1957-ben, 3000 példányban adta 

ki.345

Az 1956-os szabadságharccal kapcsolatosan még két mű jelent meg a Danubio 

kiadásában: 1957-ben Sorg Antal Beszámoló a Comité de Ayuda pro Hungría Libre 

megalakulásáról és működéséről346 és 1958-ban Mészáros M. Lőrinc (Miklós János) 

volt szabadságharcos Kárpátok népe c. könyve. E könyv elbeszélések, versek, 

tanulmányok formájában nemcsak az 1956-os szabadságharcról, de az argentínai magyar

343 Dr. Mailáth István recenziója a német nyelvű kiadás után: "A 25. óra". Délamerikai Magyar Hírlap 
évkönyve, Säo Paulo, 1953. (Gheorghiu szerzői álnév: állitólag egy román diplomatáé volt). Báthori 
András Gheorghiu könyvét Wass Albert Tizenhárom almafa c. regényével hasonlítja össze [Diárium 
1952. júl-szept. Lásd Kárpát c. alfejezetet].

344 Gheorghiut Perón elnök hívta meg Argentínába, az 1955-ös forradalom kitörése előtt, hogy megírja 
az ő élettörténetét Gheorgiu az oüvosi Residencia Presidencialból (elnöki palota) hívta fel Czanyót, 
hogy a kiadás részleteit pontosítsák. Rendkívül szimpatikus egyéniség volt. 1955 szeptemberében a 
katonai puccs kiűzte Perónt: az életrajzból nem lett semmi, de A huszonötödik óra magyar kiadása 
következő évben megjelent. Gheorghiu argentínai tartózkodásának körülményeit Kerecsendi Kiss 
Márton részletesen megírta Azt is említi, hogy Gheorghiu 1955-ben százoldalas riportban megírta a 
Perónnal töltött napok krónikáját, amit a Life vásárolt meg tőle. [Emlékkönyv, 231.-233.1.]

A Magyar Népköztársaság követsége 1959.3.25-én terjesztette fel a kötetet a 
Külügyminisztériumnak (Wáss Albert Az Antikrisztus és a pásztorok-kal együtt). [MOLXLX-J-l-k- 
Arg. 15/b-002768-1959,7.d.]

346 Lásd "Az 1956-os Forradalom..." fejezetet.

345
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kolóniáról is ad képet: "Magyar sajtóélet Argentínában", "Argentína... hajdan és ma" 

(Horváth Ferenc elbeszélése), "Magyar művészek Argentínában" (Szalay Lajos és Ádám 

István), "A Chacoi Kismagyarország", "Magyar kulturális élet Argentínában - A 

Mindszenty Tudományos Akadémia és a Szabadegyetem", "A Magyar Szabadságharc 

emlékműve Valentin Alsinán!". Végül "Magyar szaknévsort" is közöl az Argentínában 

élő önálló foglalkozásé magyarokról.

A Danubio könyvkiadó 1963-ban megjelentette, két nyelven, Nagy Töhötöm 

Jezsuiták és Szabadkőművesek. Nyílt levél VI. Pál pápa őszentségéhez című könyvét. 

Magyarul a szerző kiadásában 500 példányban publikálta. 1965-ben egy második kiadást 

is megért. Spanyolul a Danubio maga adta ki, és jelentős sikert aratott az argentin 

könyvpiacon.347

A Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia számos brosúráját is a 

Danubio adta ki - sokszor névtelenül.348 Az Akadémia és a Pázmány Péter 

Szabadegyetem közös kiadásában nyomtatta Homonnay Elemér, Szilassy Béla és 

Zathureczky Gyula tanulmányát: Elszakított magyarság (1957) 349

Más kiadók is a Danubio nyomdán keresztül jelentetettek meg könyveket: A 

clevelandi Kossuth Kiadó Nyírő József A síbói bölény (1954); a "Magyar írás" kiadó 

Fehér Szarvas (Borvendég Deszkáss Sándor) A sziklás hegyek varázslója c. ifjúsági 

regényét (1954)350 és Magyar József Kincsesláda felnőtteknek. Korszerű magyar 

olvasókönyv ifjúságnak című kötetét (1968); a "Magyar Jövő Munkaközösség" Berzy 

József: A jövő szolgálatában (1957);351 a Hungarista Mozgalom kiadásában Koós

347 Magyarul 1965-ben másodszor is kiadták. Nagy Töhötöm (más néven Varga Sándor) 1965-66-ban 
több ízben tárgyalt a Magyar Népköztársaság nagykövetével hazatelepedésével kapcsolatosan. [MÓL 
1965.6.8. XK-J-l-k. 1965. Arg. 10.d„ 1966.9.23. MOL XIX J-l-k Arg.4/j. 3.d. és 1966.11.18. 
XIX J-l-k Arg.4/j. 3.d. Protokollnaptárak].

348 Az Akadémia 15 kiadványt jelentetett meg. (Lásd Mindszenty Akadémia c. fejezet).
349 Ezen intézmények erősen korlátolt anyagi kerete miatt kiadványaikat ingyen nyomta a Danubio. 

[Czanyó Adóiján közlése 1999.4.25].
3 50 A Szerzői Jogvédő Hivatal ezzel kapcsolatos levelezését lásd A Magyar Népköztársaság könyvkiadás 

Ш. könyvteijesztés politikája címmel, e fejezet végén. [1959.7.1. MÓL XIX-J-l-k-Arg-18/d-2/10- 
1962,9.d.] ,

351 Berzy József 1966-ban is kiadott könyvet Argentínában: Európafelszabadítása. Gondolatok és 
irányelvek a páneurópai mozgalom elindításának negyvenedik évfordulója alkalmából. Ebben többek 
között dr. dorogi Farkas László "A magyar ügy Európa ügye" c. tanulmányát is közli, amely 
eredetileg a Bajtársi ÉrtesítőП. évf. 4. és 5. számában jelent meg (Buenos Aires, 1959).
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Kálmán: Voltunk, vagyunk, leszünk. (1960), valamint a müncheni Hídfő Baráti Köre 

kiadásában Padányi Viktor Egyetlen menekvés c. könyvét (1967).

(1980-ban a Danubio nyomta ki Yves de Daruvár könyvét spanyolul, El destino 

dramático de Hungría. Trianon о la Hungría mutilada címmel, 2000 példányban, 

teljesen ingyen, papírt, szedést, nyomást és kötést beleértve. Ezért a nyomda (ekkor már 

WECALO-nak hívták) megkapta az Erdélyi Világszövetség Nagykeresztje 

kitüntetését.)352

Ami a kiadványok példányszámát illeti: a magyar kiadású Jezsuiták és 

szabadkőművesek c. könyv és a brosúrák kivételével, a könyveket átlag 2000-3000 

példányban nyomtatta a Danubio. Mind elfogyott.353

1956-tól kezdve dr. Theész János Transsylvania kiadó vállalatával volt szoros 

kapcsolatban a Danubio, egyrészt mint nyomda, másrészt mint könyvteijesztő vállalat. A 

Danubio cég exportálta a Transsylvania könyveket a világ minden tájára: Ausztráliába, 

Észak-Amerikába, Európába, Afrikába.354

TRANSSYLVANIA KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT

1955 végén alapította dr. Theész János355 az argentínai magyar könyvkiadás 

kiemelkedő vállalkozását, a Transsylvania Könyvkiadót. Elsődleges célja volt, hogy az 

óhazától távol, emigrációban felnövő magyar fiatalok megismerhessék a magyar

352 A könyvet aThe Hungarian Historical and Geographic Society of America, Inc., Washington, D.C. 
adta ki, dr. Theész János szorgalmazására. Újvári Ferencné szül. Rátz Lívia és Ujváry Lajos fordította 
magyarra az eredeti franciából. (Luzern, 1976). A spanyol fordítást Roman E. Ivandy (Buenos Aires) 
javította.

353 Ezek és a többi Danubio kiadvány adatai Czanyó Adorjántól származnak. (1998.11.28 és 1999.4.25)
3 54 Dr. Theészt Jánost hosszú évtizedes barátság fűzte Czanyó Adorjánhoz. 1964-ben, amikor dr. Theész

majdnem átvette a Délamerikai Magyarság c. lap szerkesztését, egyik feltétele volt, hogy Czanyó 
Adorján legyen a munkatársa. [Dr. Theész 1964.12.7-i levele a Mindszenty Akadémia elnökének. NJ]. 
Ez jóval késóT>b, 1982-től következett be, amikor két éven keresztül együtt szerkesztették a 
Délamerikai Magyar Hírlap-ot [Lásd Sajtó fejezetet].

355 Dr. Theész János (1914-1998) négy évtizeden keresztül az argentínai magyar élet egyik oszlopa 
volt 1949-ben került Argentínába. Orvosi diplomáját nem ismerték el, ennek ellenére évekig kezelte 
- ingyen - a kolónia betegeit. Megélhetéséhez csőszerelés-vállalkozásba kezdett. A magyar 
kultúrmunkába az 1950-es évek elején kapcsolódott be. A nagy koloniális intézményeknek: Centro 
Húngaro, a Délamerikai Magyarság, később a Mindszentynum és élete vége felé az Argentínai Magyar 
Intézmények Szövetségének volt nem csupán tisztségviselője, de lelke is. Emellett minden magyar 
ügyet támogatott, páratlan segítőkészséggel: a Plátanos-i intézetet, a cserkészcsapatokat, a Zrínyi 
Ifjúsági Kört, de ugyanúgy a Magyarországról vagy bárhonnan jött kutatókat, utazókat. Erdély 
magyarságáért különösen sokat tett. /Vbbe'
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irodalom klasszikusait. 1956 és 1965 között tíz címből (14 kötetből) álló Magyar 

Történelmi Regénysorozatot adott ki: 1. Jókai Mór Erdély aranykora, 2. Gárdonyi 

Láthatatlanember , 3. Herczeg Ferenc Prolibertate, 4. Harsányi Zsolt Mathias Rex III, 

5. P. Gulácsy Irén Fekete vőlegények /-//, 6. Makkai Sándor Táltoskirály, 7. Makkai 

Sándor Sárga vihar, 8. Surányi Miklós Egyedül vagyunk, 9. Zarek Ottó Egy nép 

szerelme, 10. Harsányi Zsolt Szólalj, szólalj, virrasztó! 356 Luxuskiállításban, barna 

bőrkötésben jelentek meg, 2000-4000 példányban. Az első három könyv két kiadást ért 

meg.357

A sorozat utolsó kötetének megjelenése előtt, 1965-ben, a Magyar Népköztársaság 

követségi tanácsosa behívatta dr. Theész Jánost a követségre P. Gulácsy Irén Fekete 

vőlegények c. regényének szerzői díja kapcsán. Dr. Theész élesen visszautasította ezt a 

követelést, azzal az indokkal, hogy az általa megjelentetett könyvek feketelistán vannak 

Magyarországon és szerzőik otthon jogfosztottak. A jelenet világosan rámutat a 

magyarországi hatóságok és az emigrációs könyvkiadók között fennálló elvi különbségre 

és hangvételre.358

356 Eredeti elképzelés szerint a 10. kötet Zrínyi Miklós Ne bántsd a magyart! c. mű lett volna.
357 Eredeti 3000+1000 példány utánnyomással: összesen 4000 példányban [Dr. Theész telefonközlése, 

1998.4.19-én.]
358 1965.10.20. MÓL XDC-J-l-k. 1965. Arg. 10.d. [MÓL IV-741.10.d. -KÜM 6446-2] MNK 2/6- 

3/admin/65. Szerzői Jogvédő Hivatal kérése. "Gulácsy Irén: Fekete Vőlegények c. művét, illetve a 
"Magyar Történelmi Regénysorozatot" megjelentető "Transsylvania" kiadót hosszas utánjárással 
tudtuk csak felderíteni, mivel ez a kiadó nem létezik mint vállalat, s a cégnév a fasiszta Centro 
Húngaro (Magyar Ház) elnökhelyettesét, a Buenos Aires-i Erdélyi Magyar Bizottság ügyvezetőjét, Dr. 
Theész Jánost takarja. Nevezettet - akit már más ügyből kifolyólag személyesen ismert - Bemáth et. 
bekérette a Nagykövetségre. A találkozásra szeptember 20-án került sor, melynek folyamán dr. Theész 
igen agresszív és szemtelen magatartást tanúsított. Miután értesült a hívás okáról, kijelentette, hogy 
"eddig sem fizetett szerzői jogdíjat az általa megjelentetett művek után, s ezután sem fog. Nagyon 
csodálkozik, hogy Gulácsy Irén esetében akit a Magyar Állam feketelistára tett, s jogfosztott odahaza, 
most jogról beszélünk. A jogutód ahelyett, hogy a százalékot követeli, hálás lehetne, hogy rokonának 
könyve a hazai intézkedések ellenére megjelent." ő ezt a sorozatot jóhiszeműen, s csupán olyan céllal 
jelenttette meg, hogy az emigrációs magyar ifjúság kezébe magyar irodalmat adjon, s fenntartsa 
bennük a magyarságérzést. Ez számára igen komoly anyagi áldozatokkal is járt. - Bemáth elvtárs 
megjegyezte, hogy a jogutód Gulácsy esetében bíróság elé fogja vinni az ügyet, s valószínű, hogy ez 
fog történni a másik kilenc esetben is. Dr. Theész nagy hangon kijelentette: ezt ő nem bánja, sőt örül 
is neki, mert így legalább lehetőségük lesz a magyar könyvkiadást gátló hazai intézkedések 
leleplezésére a közvélemény előtt. Gúnyosan megkérdezte, vajon a magyar könyvkiadók fizetik-e a 
szerzői jogdíjat, és homályosan célzott egy argentin írónő művére melyet az Magyarországra küldött, 
s dacára az akkor kapott elutasító válasznak, évekkel később kezébe került a tudomása nélkül nálunk 
megjelentetett mű. Bemáth eL - tagadva üyen eset előfordulását - érdeklődött az illető kiléte felől, de 
dr. Theész sem nevet, sem címet sem pedig időpontot nem mondott. - A látogató megemlítette még, 
hogy a 10 kötetes sorozat utolsó könyve most van nyomdában (Harsányi Zsolt: Szólalj, szólalj 
virrasztó), majd mégegyszer megerősítette a fentiekben említett álláspontját a szerzői jogdíj
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Dr. Theész maga végezte otthon, felesége segítségével, a szerkesztést, a nyomdai 

előkészítést, a könyvkötést, a postázást. Széles terjesztő hálózatot szervezett meg, és 

eljuttatta könyveit a nyugati világ minden magyarlakta tájára.

Padányi Viktor két műve is dr. Theész János közbenjárásával jelent meg: 1954 

decemberében, a Pázmány Péter Szabadegyetem kiadásaként Vérbulcsu. Egy ezredéves 

évfordulóra 359, és 1963-ban, a Magyar Történelmi Tanulmánysorozat első köteteként, 

Dentumagyaria.3 60

A Történelmi Regénysorozattal egyidőben, 1956-ban, a Transsylvania elindította a 

Magyar Emigrációs Remekírók sorozatát Oláh György Az Antikrisztus itt jár 

közöttünk... c. tanulmányával. A kötet függelékeként két dokumentumot adott közre: "A 

szerzőnek, a buenos-airesi Mindszenty Akadémián 1951 novemberében tartott 

székfoglaló beszédéből és Eckhardt Tibor hat ismeretlen levele a nyugati politika 

lezülléséről".361 A sorozatban Füry Lajos két regényét is megjelentette: 1958-ban A 

pelikánok este hazatérnek és 1964-ben Árpád fejedelem. Előbbi három, utóbbi két 

kiadást is megért.362

1965-ben megjelent, fehér bőrkötésben, spanyol nyelven a Transilvania. Probléma 

candente de Europa [Erdély. Európa égető problémája] c. tanulmánykötet. Szerkesztője, 

a ''Comité Hűngaro pro Transilvania" voltaképpen a Mindszenty Akadémia tagjaiból álló 

csoport volt. A kötet alapja Zathureczky Gyula "Siebenbürgische Frage" c. tanulmánya, 

amely a müncheni Nemzetőr-Ъсп jelent meg. A könyv illusztrációi, térképei is részben 

innen erednek 363

fizetésének megtagadásáról, valamint a bírósági eljárás során tanúsítandó magatartásáról. — 
Mellékelem a sorozat jegyzékét, s kérem az Elvtársak további utasítását."

359 A Hungária kölcsönkönyv- és levéltárban a 31 oldalas füzetecske kétféle címlappal van meg [lásd 
bibliográfiát]. Külön érdekessége, hogy az egyik példányt két másik Padányi művel kötötték egybe. A 
köteten ez áll: Vérbulcsu - Vászoly - Rákóczi. A könyv utolsó lapja (nyomda, dátum-feltűntetésével) 
hiányzik. (A Vászoly 1955-ben, a Rákóczi 1961-ben, a szerző kiadásában, Ausztráliában jelent meg.) 
Padányi 1967-ben nyomtatott Egyetlen menekvés c. könyvét a Hídfő Baráti Köre adta ki, a Danubio 
nyomdában.

(A Dentumagyaria-t 1989-ben Magyarországon is kiadták). Padányi Viktor rendszeresen levelezett 
argentínai barátaival: dr. Theész Jánossal, dr. Farkas Lászlóval és Badiny Jós Ferenccel, [dr. Farkas 
László 1953-54-es levelezése NJ-nál].
1973-ban második kiadása is megjelent.

362 A pelikánok...: 2. 1965, 3. 1971. Árpád... 2. 1977.
363 A kötet előszavából. A köteten nem szerepelt a Transsylvania kiadó neve, csupán az, hogy a 

Danubio nyomdában készült.

360

361
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A Transsylvania időnként sorozaton kívüli kiadványokat is megjelentetett: 1960- 

ban Csík László La natation (Az úszás) c. esszéjét, 1966-ban pedig Frideczky József 

Kudarcok c. önéletrajzát.364

Dr. Theész Jánost hosszú barátság fűzte Fehér Mátyás Jenő történészhez, és 

tervbevette műveinek sorozatos kiadását. 1968-ban megjelentette A középkori magyar 

inkvizíció c. kötetet, a Magyar Történelmi Tanulmánysorozat 2. köteteként. A 70-es 

években Fehér Mátyás további nyolc magyar történelmi tanulmánya jelent meg, a szerző 

kiadásaként, de dr. Theész segítségével.365

1968-ban dr. Theész meghívta Ignácz Rózsát többhónapos argentínai tartózkodás

ra.366 Ennek során az írónő "Anyanyelve: Magyar" címmel előadást tartott a Buenos 

Aires-i Magyar Református Egyház kulturális estjén. Szövegét a Transsylvania ugyan

azon évben különnyomatként kiadta. Az írónő könyve: Anyanyelve magyar - Levelek 

Erdélyből 1975 vagy 76-ban jelent meg az Erdélyi Remekírók sorozat 4. köteteként.

1970 és 1977 között újabb bőrkötéses sorozat indult, Erdélyi Remekírók 

néven. A tervezett tíz címből öt jelent meg, hat kötetben: 1. Nyírő József Halhatatlan 

élet, 2. Barabás Gyula Vihar Erdélyben , 3. Makkai Sándor Ördögszekér , 4. Ignácz 

Rózsa Anyanyelve magyar - Levelek Erdélyből, és 5. Szabó Dezső Elsodort falu I-II.

1970-ben megjelentette, bőrkötéses kiadásban, Csicsáky Jenő. MU - az 

emberiség szülőföldje c. őstörténeti tanulmányt, 1974-ben a Venezuelában élő Rozanich 

István Kenyér és bor c. versantológiáját367, majd az évtized második felében Kodolányi 

János Julianus barát c. könyvét.

A Transsylvania Könyvkiadó utolsó vállalkozása (1978-ban) Szabó László Magyar 

múlt Dél-Amerikában 1526-1900 c. történelmi tanulmányának kiadása volt. Dr. Theész

?64 Csík László, dr. (1890-198_?): Orvos, újságíró. [MEIL] Frideczky József: Magyarországon 
tanárember volt, 4-5 nyelvet tudott, külügyi tisztviselő', [dr. Theész Jánosné szerint, 1999. május 11]. 

365 Piroska, Szent László lánya, 1970; A nyugati avarok birodalma, 1972; ősmagyarok és vikingek 
(Fettich Nándorral), 1974; Szkíták és magyarok (Nagy G.-vel), 1978; Besenyő őstörténet', 
Magyarföldi besenyők', és Pártus ország és népe, mindhárom 1979. Könyveinek nagy részét saját 
nyomdában készítette (Fehér Offset). [Fehér Mátyás Jenó' 1913-ban született és 1978-ban halt meg, 
balesetben. Felesége Fehémé Walter Anna a kétkötetes Az ékírástól a rovásírásig (Buenos Aires: 
Magyar Őskutatás, 1975) c. könyv szerzője , valamint az Erdélyi Magyarság és a Magyar őskutatás 
kiadója volt 1992-ben halt meg - Lásd Sajtó fejezet]

3 66 Ennek az útnak következményeképpen született meg az Argentína viharszünetben c. könyv.
367 Rozanich István: Venezuelában élő újságíró, a Caribi Újság szerkesztője volt haláláig. Verseket írt.



121

János bevezetőjében kiemeli a szerző dél-amerikai történelem magyar vonatkozásainak 

feltárásában végzett úttörő kutatómunkáját. "Szabó László bármilyen nyelven, bármit és 

bárhová írt, nem szűnt meg elvesztett hazájának érdekeit szolgálni. Szerénysége és 

visszavonultsága következtében soha nem kapta meg az elismerést, melyet munkájával 

kiérdemelt."368

Dr. Theész János könyvkiadó vállalata az évek során 42 kötetet jelentetett meg369. 

Nagy súlyt fektetett könyvei nívós külalakjára, a kötéshez használt bőrök minőségére. 

Sorozatainak egységes színeket adott: barnát a történelmi regéysorozatnak; bordót a 

történelmi tanulmányoknak; fehéret az Erdéllyel kapcsolatos kiadványoknak; pasztell 

színeket az emigrációs íróknak.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KÖVETSÉGÉNEK 
KÖNYVKIADÓ ILLETVE KÖNYVTERJESZTŐ POLITIKÁJA

A Buenos Aires-i követség könyvkiadással illetve könyvterjesztéssel kapcsolatos 

tevékenysége kétirányú volt: Egyrészt az argentin társadalom, másrészt a magyar 

emigráció felé igyekezett ismertetni és elismertetni a Magyar Népköztársaság ideológiáját 

és eredményeit. Mindkét területen jelentős munkát végzett, főleg az 1960-as években.

A magyar emigráció

A "baráti emigrációt" az egyesületi könyvtárak gyarapításán és a személyes 

küldeményeken keresztül látták el könyvekkel. A helyzet kellő megértéséhez 

szükségesnek látszik a könyvtárak hátterének rövid ábrázolása.

368 Szabó László (1905-1982) író, újságíró, műfordító. 1935-től élt Argentínában. [Borbándi, NYÍL]. 
Egyik legnagyobb alkotása Jósé Hemández: Martin Fierro c. argentin epikus költemény fordítása, 
versben, Vér Andorral, amelyet 1944-ben Buenos Airesben adtak ki. A II. világháborút követő 
években féltucatnyi álnéven publikált: Coronel X, Lancelot d'Isabeau, Peter Thun, Stan Swann, 
Pierre Bondy, James Bond Comodoro Jason, Martin Ferry, főképpen Leslie Taylor. 1966-ban 
szándékában volt Magyarországra visszatelepedni, és több ízben tárgyalt ezügyben a Magyar 
Népköztársaság nagykövetével [1966.7.29 MÓL XIX-j-1-k 1/17-1/1966, 9.d.]. 1969-ben a Buenos 
Aires-i Magyar Színjátszó társaság előadta az Orosz László hazatér c. drámáját. A Magyar 
Népköztársaság követsége felterjesztette a Külügyminisztériumnak "esetleges magyarországi előadás, 
valamint a művel kapcsolatos állásfoglalás céljából". [1969.9.2. MÓL XIX-J-1-k. 1969. Arg. 4.d.]. 
Szabó Lászlónak tizenkét könyve jelent meg spanyol nyelven. — A Magyar múlt Délamerikában 
Budapesten 1982-ben jelent meg (Európa könyvkiadó, Copyright Ladislao Szabó Buenos Aires 1978). 
A könyv a szerző életrajzát is tartalmazza.

369 Dr. Theész János nekrológja az 1998. novemberi Buenos Aires-i Magyar Hírlap-hsai.
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Az 1950-es évek közepéig a Buenos Aires-i magyar kolónia egyetlen számottevő 

könyvtára (az argentin Nemzeti Könyvtáron kívül370) a Magyar Segélyegyletben 

volt. Már az 1930-as években a Magyarok Világszövetsége és a Szent László Társulat 

rendszeres könyvadományokat küldött az egyesületeknek.371

A háború végén, a diplomáciai viszony megszakításakor a Segélyegylet könyvtárát 

a követség felszerelésével együtt elraktározták. A Segélyegylet vezetőségének egy része 

úgy vélte, hogy a könyvtár ezáltal a Magyar Népköztársaság tulajdonát képezi.372 1949- 

ben a Magyarok Világszövetsége főtitkára szerint "a 4000 kötetes könyvtárat át kellene 

fésültetni egy arra megfelelő kultúrszakemberrel és a könyvtárat a teljes tulajdonjog 

fenntartásával felelősség mellett kölcsönadni a Magyar Segélyegyletnek."373 A 

selejtezés a Magyar Miniszterelnökség Sajtóosztályának 1946-ban kiadott jegyzéke 

alapján történt, amely a "fasiszta, szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermékek" 

kirostálására adott utasítást. A kiselejtezett könyveket 1951 és 1953 között 

megsemmisítették.374

A könyvtár körüli harc 1956-ban újra felélénkült, amikor a politikailag mélyen 

megosztott, anyagi gondokkal küzdő Segélyegylet új tisztikar beválasztására készült. A 

követség jelentése szerint: "Ott lévő barátainkon keresztül arra a megállapodásra 

jutottunk, hogy az új vezetőség megválasztása előtt a könyvtárat feltétlenül el kell hozni, 

nehogy a fasiszta emigráció kezébe kerüljön." 1100 könyvet vittek át a követségre. Ez 

nagy visszhangot keltett, nemcsak a magyarnyelvű, hanem az argentin sajtóban is: 

Bobrik Amó utolsó magyar királyi követ nyilatkozatot tett közzé az argentin lapokban,

370 Vácz Elemér Hungarica, előszó.
371 1928-ban Scitovszky magyar belügyminiszter 3000 kötet könyvet ajándékozott a Magyar 

Otthonnak és többszáz tankönyvet az iskolának. [Kurncz 1928-3].
372 Szeri Lénárdkövet 1950. május 19-i jelentése [MÓL XK-J-l-k. 20/a 12.cL]
373 Balogh József főtitkár levele a Külügyminisztérium Délamerikai osztályának. 1949.6.1. (MOL XIX- 

J-l-k-Arg. 20/a-5464-1949,12.d.]
374 "Ezúttal arra is kérek utasítást, hogy mi történjék azokkal a könyvekkel, melyeket a könyvtárból 

eltávolítottunk? Megkiséreljem-e könyvkereskedelmi forgalomba eladni vagy pedig, mint makulatúrát 
értékesítsem." [1951.4.21-94388, 1951.6.25-08120,1951.8.16-08120 - MOLXDÍ-J-l-k-Arg. 20/b- 
1951, 12.d.]. A Népművelési Minisztérium 1953.1.9-én egy 586 címből álló könyvtári pótjegyzéket 
mellékelt, amely valószínűleg a Segélyegylet eredeti könyvtárának része. (Többek között Babits, 
Mécs, Márai, Gulácsy, Harsányi, Surányi, Herczeg, Nyíró, Reményik, Bánffy kötetek szerepelnek) [ 
MÓL XK-J-l-k-Arg. 20/b-0435-1953, 12.d.] A megsemmisítési parancs többek közt erre a listára 
vonatkozott
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hogy a könyvtárat jogtalanul vitte el a követség: a Segélyegylet könyvtárosa feljelentést 

tett a rendőrségen; a kolónia pedig tüntetés formában követelte vissza a könyveket.375

A követség egyidejűleg a Törekvés könyvtárát is gyarapította. 1952-ben 240 

kötetből álló gyűjteményt küldött az egyesületnek. Magyar és orosz klasszikusok, 

ifjúsági regények, meséskönyvek mellett, csaknem 20%-ban szovjet írók illetve 

kommunista magyar politikai írásokból állt. (Pl. Rákosi válogatott írásai, Veres: 

Próbatétel, Pályamunkások, Ukrajna, Horváth: Lobogónk, stb.)376 

követség jelentése szerint, a Törekvés kb. 1000 kötetes könyvtárral rendelkezett. Az 

egyesület a következőket kérte: "l-2-3-4szólamü kórusműveket, tömegdalokat, rövid, a 

mai életet tükröző jeleneteket, Argentínában is előadható vígjátékokat és színdarabokat, a 

mai operettekből egyet-kettőt, partitúrával együtt. Gyermekek és fiatalok részére játékok 

ismertetését, tanulásra és gondolkozásra serkentő kultúranyagot. Egy a népkultúrával 

foglalkozó szaklapot. Hanglemezeket. Tréfás ritmusok mibenlétének ismertetését."377 

1958-ban újabb nagyobb könyvküldeményről van adatunk: 41 kötet, elsősorban 

szépirodalmi, ifjúsági és gyermekirodalom, valamint négy nyelvkönyv.378

1954-ben a Wildei Magyar Egyesület könyvtárának felépítését kezdte meg a 

követség. Elsőnek "meséskönyvek, szakkönyvek (villamosság, motorok, esztergályos, 

stb.), kották, képeslapok (Béke és Szabadság), sakk, kézimunkák, sportképek, 

budapesti képek, hazánk fejlődésének ismertető leírása és képei, irodalmi és szórakoztató 

könyvek" küldését kérte a központtól.379

Az 1956-os forradalom után nagy számban osztottak szét az egyesületekben és 

egyénileg a hivatalos magyarországi álláspontot képviselő könyveket. Köztük:

1954-ben, a

375 Nagy Sándor rk. követ jelentése. 1956.8.10 [MOLXK-J-l-j. 006692/szig.titk.l956, 20/d ll.d.]
376 A Törekvésen kívül az uruguayi Kultúrközpontnak és a chilei Magyar Kultúrközpontnak is. 

1952.2.28. MOL XK-J-1 -k-Argent.-20/a-03213-1952,12.d.
377 Ugyanebben a jelentésben (1954.4.19) a követség arról panaszkodik, hogy a"a magyar könyvkiadás 

utóbbi két-három év termékeiből alig rendelkezünk. Szórványosan kaptuk: Kisváros, Emigránsok, 
Kossuth, Hazug álmok papjai szűnnek, Az amerikai földrész rövid története. Az anya, A magyar sport 
képekben, Békés város, Az elbeszélés kezdete, A betyár, Eltűnő múlt, Az arany és a nyomor országa, 
Történelemhamisítók. " [MÓL XK-J-l-j. 20/d, ll.d.]. 1954.4.26-án jelzi, hogy 1500 példányt 
kapnak ülés Béla Fegyvert s vitézt éneklek c. könyvéből, amely Chilében jelent meg. [MOL XK-J- 
1-k, 18/d, 9.d.]
1958.6.18. MOLXK-J-l-j Arg. 20/d, ll.d.

379 1954.5.25. MÓL XK-J-l-k 20/a, 12.d.
378
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Szertefoszlott rágalom (magyar és spanyol nyelven) Salzburgi Forradalmi Tanács tagja 

voltam, Aknamezők, Hazatérők tanúsítják, A gombkötő halála, Molnár: Hullámverés, 

Urbán: Forgószél, Lesz még gyümölcs a fán, Berkes András: Októberi vihar és Vihar 

után380 .

Ebben az időben indította meg a követség az egyesületek és személyek 

tájékoztatására a "Szülőföldünk hírei" című kiadványt.381 Emellett továbbra is 

szétosztott Magyarországról kapott könyveket, részben a követségi tisztviselőkön, 

részben a Magyarok Világszövetségén keresztül. Utóbbinak meghagyta, hogy "a 

könyvek válogatásánál ügyelni kell a 'semlegességre'. Az irányított tartalmú könyveket a 

követség készletéből pótoljuk."382 Attól kezdve, hogy 1963-ban a Törekvést 

feloszlatták, családlátogatások alkalmából ajándékoztak könyveket és újságokat ("3-4 

családnak családonként 5-6 könyvet - ezeket kölcsönözzék ismerőseik között. Másik 

mód: Ányos István hivatalos könyvkölcsönzőhöz juttatni el a könyveket, ezáltal 

könyveink az emigráció minden rétegéhez eljuthatnának.")383

1966-ban a követség felterjesztette "egy emigrációs könyvtár felállításának 

gondolatá)t, amelyben elsősorban olyan szerzők művei kapnának helyet, akik az 

emigráció széles rétegei számára elfogadhatók. Rendszeresen kellene több példányban 

küldeni a könyvtárnak a Látóhatárt is."384 1966. novemberi leltári adatai szerint, a

380 1958.11.20. MÓL XDí-J-l-j 003498/3/szig.titk.)5.d.; 1959.6.5. MÓL XIX-J-1-j 20/b, lO.d. és 
1963.11.28 "Összefoglaló a magyar emigráció helyzetéről", 4.1., MÓL XDí-J-l-j Arg. 20/b, lO.d. 
1959.10.28 MÓL XDí-J-l-j- 20/b, lO.d.

382 Ezek között voltak: Foglalkozásuk emigráns; Réti Ervin: Elkerülhető-e a háború?; Todor Pavlov: A 
dialektikus materialista filozófia és a szaktudományok; Roger Garaudy: Marxista humanizmus, 
Gereblyés László: így volt; George S. Wheeler: Az Amerikai Egyesült Államok mezőgazdasága. 
Politikai gazdaságtan; Lederer Emma: A feudalizmus kialakulása Magyarországon; Szecsődi László 
Az ellentmondás fejlődése és megoldódása; Lőrincze Lajos Iskolai nyelvművelő. - Ébredés - Kassai 
Géza: Magyar történelmi sorsfordulók és a nemzetiségi kérdés; Dr. Ádám Antal: A Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa. [1959.12.11., 2.1. és 1960.1.18. MÓL XDí-J-l-j Arg. 20/b, lO.d.]. Az 1960-as évek 
első felében a követség tájékoztató munkájához a következő magyarnyelvű könyvekkel rendelkezett: 
Hontalanok; Magyarország az északameiikai polgárháborúban; Eichmann Magyarországon; Arday: A 
magyar királyi tisztikar Nyugaton. 1966-67-ben rendszeresen kaptak 150-200 pld. Magyar Szemle, 
Magyarország évkönyv, Látóhatár, Mai Magyarország, Kulturális élet Magyarországon, Bognár: 
Tervezett gazdaság Magyarországon, Mi változott Magyarországon, MNK államrendszere, Egyetemi 
tájékoztató^ Új társadalom, Új világ szülöttei c. kiadványokat, részben spanyol, francia, angol 
nyelven. [1968.3.18 MÓL XDÍ-J-l-j-Arg-8-8-001759-1968,14.d]

1963.6.24. MÓL XDí-J-l-j. 2/b, lO.d.
384 1966.d/n. "Argentínai magyarság helyzete - emigrációs feladatok" 5.1, MÓL XDÍ-J-l-j-Arg-IV-19- 

002063-1966,24.d.

381

383
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követség a következő tájékoztatási anyaggal rendelkezett az emigráció számára: 

Hungarian-American relations 1918-1960; Szabó-Pintér: En guise de réquisitoire; Szabó: 

Sin patria en el mundo; Szabó: Profesión emigrado; Szabó: Home again; Szabó: 

Hontalanok; Szabó: Sans feu ni lieu; Eichmann in Hungary; Arday: A magyar királyi 

tisztikar Nyugaton; Magyarok az északamerikai polgárháborúban; Gyetvai János: Két 

világ között.385

A követség mellett, 1961-től kezdve a magyarországi könyvek terjesztését és 

eladását helyi (emigráns) könyvkereskedők végezték, a Kultúra Könyvkiadón és 

alvállalkozókon keresztül (elsősorban Horváth János, dr. Hegedűs Jenő és Jármy S. 

Endre (1964-től), majd 1967-től Bálintné Kiss Anikó). Horváth és Jármy a régi 

magyarokat és a jobboldali emigrációt, míg Hegedűs a baloldalit látta el könyvekkel. 

1966-ban Horváth 664, Jármy 649, Hegedűs 219 új könyvet rendelt a Kultúrától. A 

teijesztők ezeken kívül antikvár könyveket is rendeltek386

Könyvkiadás

A követség könyvkiadási akciója elsősorban - de nem kizárólagosan - magyar írók 

spanyolnyelvű megjelentetésére irányult. Az 1952-es év második negyedévi 

munkatervében három kiadvány terve szerepel: A magyar egyházak helyzetéről szóló 

brosúra (2000 példányban), a Fehér könyv bői készült spanyol nyelvű kivonat (1500 

példányban) és az Egy munkás élete (5000 példányban). Míg A magyar egyházak 

helyzete c. brosúra kiadási költségeihez a Külügyminisztérium hozzájárult, a Fehér 

könyv kivonatának kiadását leállíttatta, mert a követség önkényesen átszerkesztette és 

engedély nélkül adta nyomdába.387 A másik két könyv megjelenéséről nincsenek 

adataim.

1952-ben spanyol nyelven tervezték kiadni Boldizsár Iván Összeesküvés a magyar 

nép ellen című könyvét. A Külügyminisztérium utasítása szerint "fontos lenne, ha 

lehetséges, hogy a könyv argentin, vagy más latinamerikai kiadó kiadásában jelenjék

385 1966.11.26 MÓL XIX-J-l-k-3/53-2/admm/66,9.d.
386 1967.3.27 MÓL XDí-J-1-j-Arg.-8-702-002358-1967,18.d [N.B. Jármy S. Endre = Endre Zsigmond]
387 1952.3.22 MÓL XDC-J-l-j 1/b, l.d.; 1952.4.15 MÓL XIX-J-l-k-Arg-15/b-05211-1952, 7.d.; 

1952.5. MÓL XIX-J-i-k 15/d, 7.d.
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meg, az esetben is, ha a kiadás költségeit nekünk kell viselnünk".388 Továbbá Móricz 

Zsigmond Árvácska, Szabó Pál Talpalatnyi föld és Illés Béla Kárpáti rapszódia című 

műveit tervezték kiadni. Ezek közül az érdeklődő argentin kiadó - miután elolvasta 

szinopszisukat - csupán az Árvácska kiadására vállalkozott volna.389

A Külügyminisztérium 1954-ben ismét szorgalmazta a magyar könyvek 

spanyolnyelvű kiadását, elsősorban szépirodalmi művekét. Nyomatékosan kérte a 

követséget, hogy tanulmányozza annak lehetőségét, hogy Argentínában kiadjanak Jókai, 

Mikszáth, Móricz, Molnár: A Pál-utcai fiúk, de szakmai könyveket is (Pl. Balázs Béla: 

Estética del Film, Lukács György egy filozófiai műve). "Hangsúlyozzuk, hogy 

könyveink - lehetőleg költségmentes - minél nagyobb számban való külföldi kiadását 

igen fontosnak, aktív külpolitikánk egyik el nem hanyagolható részének tekintjük" 390 A 

kolónia "haladó elemeivel" való tárgyalás alapján, a követség hat vagy hét könyv címét 

teijesztette fel 1955-ben való kiadásra (mindegyiket 1500 példányban, magyar nyelven): 

"Molnár Ferenc: A Pál-utcai fiúk, Aczél Tamás: A szabadság árnyékában, Veres Péter: 

Próbatétel, két Móricz könyv, valószínűleg az egyik a Boldog ember. Illés Béla: Kárpáti 

rapszódia és valószínűleg egy Karinthy könyv." Emellett két könyv spanyolnyelvű 

kiadását is vállalták A kiadás költségeit kölcsön felvételével akarták fedezni: felét a 

szimpatizáns magyar kolónia tehetősebb tagjaitól, másik felét a Magyar 

Népköztársaságtól. A kölcsönt a befolyó összegekből fizették volna vissza.391 A

388 A spanyol kiadás címeként "Az amerikai imperializmus a magyar nép ellen"-t javasolta, ami 
egyezett a francia és orosz kiadványéval. [1952.7.21 MOLXK-J-l-k, 15/d, 7.d.]

3 89 Szeri követ így magyarázza dr. Hugo Lifezis véleményét: "A Kárpáti rapszódia és a Talpalatnyi föld 
c. könyvekkel kapcsolatban tett óvatos megjegyzésekből arra lehet következtetni, hogy a szinopszisok 
nem a legszerencsésebb módon foglalták össze a könyvek tartalmát. Vagyis nem vették eléggé 
figyelembe azt, hogy kapitalista országban akarjuk kiadni a könyveket és túlságosan rámentek a 
könyvben található 'forradalmi jelleg' kidomborítására. Ennél fogva az összesűrített forradalmi 
tartalom ijesztőleg hat olyan országban, amely harmadik utas politikát folytat és így nem csoda az, 
hogy a kiadóvállalatok 'óvatosak'." [1952.9.24 MOLXIX-J-l-k-Arg-18/d-001402/l-1952, 9.d.] 

1954.11.23 [MOLXDC-J-1-j, 1/b, l.d.] és 1954.12.6. [MÓL XDÍ-J-l-k-Arg.-18/d-011455-1954, 
9.d.]

391 Treuer Lajos (Törekvés vezetőségi tagja) és Kollár Béla, az Argentínai Magyar Élet szerkesztőjével 
való megbeszélés alapján. 1955.2.1. [MÓL XIX-J-l-Arg-18/d-003166-1955, 9.d.]. - A Próbatétele. 
könyv kiadási adatai zavarosak: 1952.9.24-i levél szerint Chilében adják ki. [MÓL XDí-J-l-k 18/d, 
9.d] 1955.2.1-én felterjesztik kiadásra, és ugyanazon hónap 25-én arról számolnak be, hogy "a múlt 
év december végén megjelent háromezer példányban" [1955.2.25 MÓL XEX-J-l-j 1/b, l.d.].

390
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Külügyminisztérium ebbe nem ment bele. A hivatalos álláspont szerint, "a magyar 

kolónia saját ereiéből adjon ki magyar könyveket. "392

Ezekután évekig nem történtek könyvkiadási kísérletek. Egy 1961. március 24-i 

követségi feljegyzés szerint "Magyar könyvek argentínai ill. délamerikai kiadása 

részünkről hosszú idő óta még kisérlet képpen sem történt. Az elmúlt évben felmerült a 

könyvkiadás gondolata, azonban az argentin kiadók helyzete a politikai elnyomás 

következtében olyan, hogy még a haladó kiadók sem vállaltak magyar könyv 

kiadását. "393

A követség első nagy eredménye könyvkiadás terén 1963-ban volt, József Attila 

válogatott költeményeinek megjelentetésével: Attila József: Poemas escogidos címen, 

3500 példányban. A könyv az Ediciones Horizonte kiadásában, La Rosa Blindada 

gyűjteményben jelent meg. Szerkesztői Carlos Alberto Brocato és Jósé Luis Mangieri. A 

verseket Hugo Acevedo fordította (Bemáth Miklós követségi tanácsos nyersfordítása 

alapján). Mindhárman fiatal argentin kommunista értelmiségiek voltak. A könyv

megjelenéséről szóló jelentésében ez áll:

A könyv kiadására, a versek forditására nemcsak művészi, de kimondottan 
politikai célokból is vállalkozott a fiatal argentin kommunista költők 
csoportja. ... A gyűjteménybe éppen ezért egy-két kivétellel József 
forradalmi, mozgalmi verseiből válogattunk össze olyanokat, melyek a 
jelenlegi argentin politikai helyzetben a legtöbbet mondhatják az 
olvasónak. Emellett természetesen igyekeztünk bemutatni szonettjeiből, 
szerelmi költészetéből is egy-két versét. Az a véleményünk, hogy a fordító 
és a kiadó szép munkát végzett, József Attila versei megfelelő színvonalon 
és tolmácsolásban kerülnek a spanyolajkú olvasók kezébe, komoly 
segítséget nyújtanak a magyar proletár-költészet megismerésében s egyben 
az argentin párt agitációs munkájában is.

A könyv kiadása nem volt veszélytelen. Mangieri kommunista tevékenység miatt 

börtönben volt, Acevedo elővigyázatosságból kerülte a követséget A könyvet egy ideig 

nem terjesztették, csak magánlakásokban osztották el és tárolták, mert a rendőrség 

razziákat tartott "haladó" könyveket árusító üzletekben és lefoglalta a kommunista-

392 A jegyzőkönyvben is aláhúzva. (Értsd alatta a szimpatizáns magyar kolóniát) 1955.4.27 [MOL XIX- 
J-l-j 1/b, l.d.]

393 MÓL XDC-J-l-k. 18/b 9.d.
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gyanússággal vádolható kiadványokat.394 Az argentin posta kommunista termékek elleni 

rendelete értelmében a kiadvány postai kézbesítését is megtiltották. Érdekessége a 

kötetnek, hogy Mangieri révén eleinte fóleg a politikai börtönökben vált ismertté. József 

Attila verseinek első "nyilvános" olvasására 1963. május 25-én, a Destacamento Rio 

Bamba börtönének 3-ik szárnyában került sor, amikor a foglyok az argentin nemzeti 

ünnepről emlékeztek meg. Ekkor olvasták fel József önéletrajzát, Szabolcsi Miklós 

tanulmányát és a költő forradalmi verseit.395

1964 és 66 között, a Rosa Blindada szerkesztői kezdeményezésére, a követség 

felvetette Lukács György és József Attila művek megjelentetésének lehetőségét. Lukács 

két könyvére gondolataik: Nietzsche, mint a fasiszta esztétika előhírnöke és Heine, mint 

nemzeti költő című esszéket. Az első kiadásához Lukács nem járult hozzá, mert 

tanulmányát már túlhaladottnak tartotta. A másodikra viszont már egy mexikói kiadónak 

adott előzőleg engedélyt396

Következőkben tervbevették József Attila Hazám c. ciklusának kiadását, amelynek 

a kiadó (Mangieri) komoly politikai jelentőséget tulajdonított "Az itteni magyar kolónia 

második nemzedékére való tekintettel először bilingvis kiadást akart megjelentetni. 

Tanácsomra - (mivel nem elsősorban a magyar kolónia tagjai számára készül) ettől a 

megoldástól a Rosa Blindada kiadó elállt, s a tervek szerint a spanyolul megjelenő 

kiadványba a kötet formájának megfelelő magyarnyelvű betétfüzetet adnak ki."397 A 

ciklust végül nem külön kötetként, hanem a Rosa Blindada időközben megindított 

azonos nevű folyóiratában közölték, Hugo Acevedo fordításában. Ugyanebben jelent

394 Kepes Imre követ ezért kérte, hogy a Szerzői Jogvédő Iroda, helyesebben a költő élő rokonai 
tekintsenek el a szerzői jog érvényesítésétől. [1963.5.7 MÓL XIX-J-l-k-Arg-18/d-00146414-1963, 
lO.d.] Az engedélyt 1963.7.20-i levélben megkapták.

395 Luis Mangieri leírása: "Los poemas de Attila József en las cárceles de la Argentina". [1963.11.29 
MOL XIX-J- 1-k-Arg- 18/d-001464/4-1963]

1964.3.24 MÓL XDí-J-l-k- 18/d, lO.d.
397 Kepes követ levele a Külügyminisztériumnak. A továbbiakban ezt írja: "A spanyolul megjelent első 

bővebb József Attila-gyűjtemény politikai jelentősége, s vele kapcsolatban az argentínai (és más 
latinamerikai) rendőrhatóságok betiltását elrendelő véleménye - úgy vélem elég fontos. Mindezek után 
meglepetéssel olvastam Boldizsár Iván elvtársnak, latinamerikai körútja után, a Népszabadságban 
megjelent nyüatkozatát, melyben egyeúen megemlékező és "elismerő" szava e kötetről az volt, hogy 
"gyenge fordítás". A fordítás minőségét spanyolul is beszélő személyek talán jobban hivatottak 
megítélni, de ettől függeüenül is több politikai megértést várnának itteni barátaink önfeláldozó 
munkájukért Magyarországról." [1964.6.22. MOLXIX-J-l-k-Arg.-18/d-3/10/17-l-1964,9.d]

396
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meg József Attila Irodalom és Szocializmus c. esszéje, Roberto V. Raschella 

fordításában.3 98

Ettől kezdve kevés adat van magyar szerzők műveinek Argentínában való 

kiadásáról. 1966-ban a követség tárgyalásokat folytatott Carlos A. Agosti íróval Rejtő 

Jenő (P. Howard) könyvek esetleges megjelentetéséről.399 1967-ben a követség 

megkapta a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat magyar írók spanyol 

nyelven kiadott könyveinek jegyzékét. Ezek között szerepel "előkészületben" jelzéssel 

Lukács György La novela histórica c. könyve, mint egyetlen Buenos Aires-ben kiadott 

könyv (kiadó: El Siglo Veinte).400

1968-ban a követség magyar költők műveinek megküldését kérte, folyóiratokban 

(pl. Cormorán у Delfin) vagy önálló kötetben való esetleges publikálására. Tíz költő 

mintegy 50-60 versét kérték, lehetőleg spanyol, francia vagy olasz fordítással ellátva. A 

Külügyminisztérium egy Magyar Költészeti Antológia publikálásához Ady, József, 

Kassák, Füst, Illyés, Zelk, Radnóti, Képes, Vas, Weöres, Nagy László, Simon István, 

Somlyó, Pilinszky, Garai, Váci és Orbán O. verseiből küldött válogatást401

A követség egy Czetz Jánosról szóló könyv kiadásának gondolatával is 

foglalkozott, igyekezvén "kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket Czetz János 

honvédtábornok argentin szereplése nyújt." Ez nem következett be, azonban 1968 végén 

három lapban sikerült elhelyezniük Czetz tábornokról szóló cikket: а LaPrensa-Ъап, az 

ASZ-ban és Diplomáciáén Argentina- ban.402

Argentínai szellemi termékek terjesztése Magyarországon

A követség könyvkiadással kapcsolatos tevékenységének egy harmadik vetülete az 

Argentínában megírt művek magyarországi publikálása volt. Egyrészt magyarul írt

398 1965.8.19. -1965.1. félévi kulturális jelentés. MOLXK-J-l-k-Arg-IV-71-001562/3-1965,23.d. 
1966.9.23 Protokollnaptár. MÓL XIX-J-1-k Arg. 4/j., 3.d.
1967.3.27 MÓL XIX-J-l-k-Arg-8-742-3022-1-1967,8.d.
Spanyolra fordított verseket is mellékelt: György Somlyó: Peónia, Versión de Armando Alvarez 

Bravo; László Nagy: Attila József, V. de Félix Pita Rodriguez; Imre Győré: Confesión (Para los que 
simulan que no me comprenden). V. de Fernando Moro; Gyula Illyés: De noche, V. de David 
Femández; Mihály Ladányi: En tu rostra, soplado por el viento. V. de Angel Augier; Sándor Weöres: 
Canzone. V. de Fayad Jamis. [1968.1.29. MÓL XK-J-l-k. 1969. Arg., 4.d.]

1969.1.10 MÓL XDC-J-l-k-1181-1/69,4.d.

399
400
401

402
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művek, másrészt magyarra fordított argentin szépirodalmi alkotások kiadására voltak 

tárgyalások az évek során.

1953-ban Vér Andor "haladó délamerikai költők" verseinek fordítását terjesztette 

fel a követség esetleges kiadásuk ügyében akár Magyarországon, akár Argentínában. 

1961-ben (a levelezésből feltehetően) "valószínű" volt egy Vér verseskötet 

magyarországi kiadása.403

Bállá Erzsébet, a Hatikva munkatársa, többízben fordult a követséghez könyvei 

magyarországi kiadása ügyében. 1956-ban A Géza c. regénnyel, 1962-ben pedig egy 

újabb regénye és novellás-kötetével kapcsolatosan (feltehetően Géza a cirkuszban és 

egyéb novellák).404

A követség 1957-ben Goldman Lajos Vihar Magyarországon c. könyvének 

kivonatát terjesztette fel a Külügyminisztériumba. Július 12-i feljegyzése szerint, 

"Goldman Lajos, a Buenos Airesben spanyol nyelven megjelenő Tribuna c. haladó zsidó 

lap főszekesztője könyvet írt a magyar eseményekről. Könyvének egy példányát Kádár 

elvtársnak dedikálta. "405

Andaházy Kasnya Béla 1961-ben egy könyv tervéről értesítette a követséget, 

amelyben "a katolikus egyház szerepét leplezi le politikai és emigrációs vonatkozásban", 

és érdeklődött otthoni kiadásának lehetősége felől.406 Néhány hónappal később, egy 

másik lapszerkesztő, Kollár Béla, színdarabot ("Donát úr nem hajlandó megboldogulni") 

terjesztett fel esetleges magyarországi publikálásra 407 Adataink szerint egyiket sem 

adták ki.

403 1953.7.14 MÓL XDC-J-l-k 18/d, 9.d„ 1961.3.24. MÓL XDC-J-l-k 18/b, 9.d.
404 1956.9.24 MÓL XDC-J-l-k Arg. 18/a-008204-1956,8.d. A Géza 1956-ban Buenos Aires-ben jelent 

meg. Géza a cirkuszban (és A boldogság visszfénye-, Az Ouro-Preto-i szent (o Aleijadinho); Daisy-től 
Noémi-ig; Hat ember és a táj; A röntgen) 1963-ban jelent meg Buenos Airesben. [1962.11.27 MÓL 
XDC-J-l-k-415-szig.titk.1962,16.d]

406 A könyv a Tribuna kiadásában, Buenos Airesben jelent meg 1957-ben. Ajánlásának szövege: "Kádár 
János elvtársnak, kinek forradalmi vezető egyénisége megszemélyesíti azokat a hősöket, akik 
harcaikkal megvédték a haladó és szocializmust építő Magyarországot. A legőszintébb elismeréssel 
és tisztelettel Luis Goldman." Az 1. fejezet "Példák az állattan részére" címmel, dr. Simon László, 
Oláh György, Keleméry Tamás, Haynal Miklós, Bobrik Arnó és Sorg Antal argentínai 
emigránsokkal foglalkozik. [1957.7.2. MOL XDC-J-l-k. Arg. 4/j. 1957] - Lásd 1956. fejezetet.

1961.7.20 és 1962.5.22. MOLXDC-J-l-j Arg. 20/b, lO.d. [v.ö. Sajtó fejezettel]
407 1961.10.9. MÓL XDC-J-l-k 18/d, lO.d. [v.ö. Sajtó c. fejezettel], A darabot 1961 októberében 

előadták Buenos Airesben.

406
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Kísérlet történt latin-amerikai művek magyarországi kiadására is. 1956-ban egy 

latin-amerikai szépirodalmi antológia anyagát terjesztette fel a követség. A kötetben 

Horacio Quiroga argentin, Carlos L. Fallos Costa Rica-i és Jacques Roumain Haití-i írók 

egyes művei szerepeltek.408 Később, 1960-ban, újabb tárgyalások folytak ezen a téren, 

többek között Vér Andorral.409

Összefoglalás

A Magyar Országos Levéltár dokumentumai alapján megállapítható, hogy a Magyar 

Népköztársaság követsége nem sok adattal rendelkezett a Buenos Aires-i emigrációs 

könyvkiadásról. Igen gyérek a könyvkiadók aktivitásával vagy az egyes könyvek 

megjelenésével kapcsolatos feljegyzések. (Kivételt képez Wass Albert Az antikrisztus és 

a pásztorok és Virgil Gheorghiu A huszonötödik óra c. könyve. Mindkettőt 1959-ben 

felküldték a központnak)410.

A követség részéről az emigrációs könyvkiadókkal kapcsolatban természetesen 

felmerült a szerzői jogvédelem kérdése. A Szerzői Jogvédő Hivatalnak - adataink szerint 

- igen hézagos információja volt az Argentínában illegálisan kiadott könyvekről. Szerzői 

tantiémek rendezése ügyében 1959-től kezdve vette fel a kapcsolatot a követséggel (a 

Külügyminisztériumon keresztül): Borvendég Deszkáss Sándor (Fehér Szarvas) A 

Sziklás Hegyek Varázslója c. 1954-ben kiadott kötete kapcsán 411 A Szerzői Jogvédő 

Hivatal 1960-ban a 17 címet teijesztett fel, mint Argentínában szerződés nélkül 1952 és 

1957 között kiadott kötetet. "Megjegyezzük, hogy a felsorolás nem teljes és valószínűleg 

még sokkal több magyar mű került Argentínában inautorizált kiadásban forgalomba."412

408 Quiroga: Anaconda у otros cuentos ("Quiroga a legjobb argentin elbeszélő író és egyike a 
legjobbaknak egész Amerikában ebben a műfajban. Elbeszélései... az északargentínai őserdők és az 
ott élő emberek életét ábrázolják. Carlos L. Fallos costaricai író 'Mamita Yunai' c. regénye a
costaricai banánültetvények munkásainak nyomorát és harcát ábrázolja....Argentínában sikere van,
különösen haladó személyek vásárolják. Jacques Roumain, haladó haitii író "Gobemantes del Rocío" 
.... A könyv írója közel állt a párthoz, az argentin fordító pedig az Arg. Békemozgalom főtitkárának 
felesége". 1956.1.31. MÓL XDC-J-l-k 18/d, 9.d.

409 Az argentin Leonidas Barletta kötete, amelyet kiértékelésre felterjesztettek, látszólag elveszett, és így 
a további tárgyalások megrekedtek. [1961.3.24. MOLXIX-J-l-k 18/b, 9.d.]

410 Kiértékelés nélkül. [1959.3.25 MÓL XK-J-l-k 15/d, 7.d.]
411 1959.7.1. MÓL XIX-J-l-k-Arg-18/d-2/10-1962,9.d.
412 Mécs válogatott költeményei, Reményik versei, Eckhart: Magyarország története, Mikszáth: 

Gavallérok, A két koldusdiák; Móra: Georgikon, Tamási: Ábel a rengetegben, Gárdonyi: Az én falum, 
Láthatatlan ember, Egri csillagok, Göre Gábor, Herceg: Pogányok, Krúdy: Boldogult úrfikoromban,



132

Az ügy kivizsgálására a Jogvédő Hivatal részletes adatokat kért a Kárpát-ról (amely a 

kötetek túlnyomó többségét adta ki) valamint más Argentínában működő magyar 

könyvkiadókról. Válaszként a követség egy hivatalos vagyonkimutatást küldött a Kárpát 

Könyvkiadóról.413

1964-ben Déry Niki c. könyve és a Transsylvania könyvkiadó Magyar Történelmi 

könyvsorozat egyes kötetei ügyében írt a Hivatal. A Niki nem emigrációs kiadásban 

jelent meg. A Transsylvania könyveiről pedig kerülő úton, a bécsi Novák Rudolf magyar 

könyvkereskedés katalógusából szereztek tudomást, nyolc évvel a sorozat első 

köteteinek megjelenése után.

EMIGRÁCIÓS KÖNYVKIADÁS. ÖSSZEFOGLALÁS. STATISZTIKA.

1948 és 1968 között az argentínai magyar könyvkiadók összesen 174 

művet adtak ki: 132-t saját kiadásként, 31-et intézmények számára, és 11-et egyéb 

emigráns szervezetek vagy személyek rendeléseként. A legtöbb könyvet (77) a Kárpát 

Könyvkiadó jelentetette meg. Ezt követte a Transsylvania, amely 1968-ig 26, de 

működése végéig (1977) 42 kiadványt publikált. (A számelosztást lásd az F. 

mellékletben).

A könyvkiadás kronológikus kimutatását kiadóvállalat és könyvcímek szerint a 

Könyvkiadók D. mellékletben részletezem. Számszerinti és évenkénti felosztásuk a 

Könyvkiadók E. mellékletben található. Ebből kitűnik, hogy a kiadványok 75%-a 

(117 kötet) az első 10 évben, vagyis 1949 és 1958 között jelent meg. A könyvkiadás 

1951 és 1953 között érte el tetőfokát, amikor 63 kötet látott napvilágot (ezekből 51 a 

Kárpát Könyvkiadó gondozásában).

Németh: Iszony, Ady válogatott költeményei, Kosztolányi válogatott költeményei, és az ínyesmester 
szakácskönyve. [1960.7.13 MÓL XK-J-1-k-Arg. 18/d-203-1960,9.d.j
Kárpát Könyvkiadó vagyoni kivizsgálása, Dun & Bradstreet, 1960.10.11 [Felterjesztve 1960.10.26. 

MÓL XIX-J-2-k-Arg-18/d-203-1-1960,9.d.] (lásd Kárpát alfejezetet).
413
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A G. melléklet kimutatja, hogy az 1948-as emigráció a tanulmány 20 éve alatt a 

magyarnyelvű publikációk 96%-át adta ki. Ebből 63% a magyar könyvkiadókra, 18% az 

intézményekre és 15% egyéb emigránsokra esik (személyek és csoportok). A hiányzó 

4%-otaz 1948 előtti emigráns csoportok, a Magyar Népköztársaság, argentin kiadók és 

egyének teszik ki. Spanyolnyelvű magyar vonatkozású kiadványokban fordított az arány: 

itt 65%-ot az utóbbi csoport adta ki.

Tanulmányomhoz csatolom az Argentínával kapcsolatos magyar vonatko

zású kiadványok bibliográfiáját, a következő felosztásban.414

I. Argentínában kiadott magyarnyelvű könyvek és nyomtatványok. 
(1948-1968)

II. Argentínában kiadott magyar vonatkozású művek spanyol (vagy 
más) nyelven - 1948-1968

III. Az 1948-1968 között Argentínában élt magyar emigránsok 
Argentínán kívül kiadott művei

IV. Argentínai magyar kiadványok 1948 előtt vagy 1968 után.

A feljebb megadott statisztikákat a bibliográfia I. és II. részére alapoztam.

Elsődleges érdeme a könyvkiadóknak, hogy 1948 után az egész emigráció számára 

hozzáférhetővé tették a magyar klasszikusok válogatott műveit. Ezen túlmenően, számos 

emigráns, erdélyi és más Magyarországon tiltott író könyvét jelentették meg. 

Legjelentősebbek: Wass Albert, Nyíró József és a Vaszary testvérek emigrációban 

született írásai, valamint Reményik Sándor, Mécs László, Krúdy Gyula, Herczeg 

Ferenc, Tamási Áron művei. A klasszikusok közül Madách, Arany, Petőfi, Katona 

József műveit adták ki az emigráció első négy évében.

Nem kis mértékben publikáltak irodalmi, történelmi vagy politikai vonatkozású 

könyveket maguk a szerzők vagy baráti közösségek is, legtöbbször komoly anyagi 

áldozatok árán. Ilyenek voltak például a Mindszenty Tudományos és Kulturális 

Akadémia előadásain elhangzott tanulmányok, amelyeket általában füzet formában

414 Lásd a tanulmányt közvetlen követő В-lapokat. Az I. és II. részben különösen törekedtem a 
teljességre, hiszen a megadott időszak tanulmányom alapja. A III. és IV. rész hézagosabb. [N.B. A 
staüsztikákhoz a kötetek számát vettem alapul.]. A nevek után feltüntetett *-jel azokra a szerzőkre 
vonatkozik , akik 1948 és 1968 között Argentínában éltek.

/w v
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jelentetett meg az Akadémia, magyar vagy spanyol nyelven. 35 történelmi, politikai és 

kulturális témájú füzet jelent így meg 1951 és 1968 között.415

1949-ben, a Mindszenty-per kapcsán három spanyolnyelvű ismertető könyv jelent 

meg: Ajusinszky Béla (Oláh György): Mindszenty. El mortirio de un cardenal, 

Francisco Ingr és Carlos Gálán: El Cardenal Mindszenty, és Monsenor Segismundo 

Mihalovics: Yo soy testigo. (La "causa” del cardenal Mindszenty). [Tanú vagyok. 

Mindszenty hercegprímás "ügye"].

Húsznál több, az 1956-os szabadságharc és annak következményeit tárgyaló 

könyv jelent meg Argentínában, spanyol és magyar nyelven, 1957 és 1966 között.416

Értékesek a Szalay Lajos illusztrálta kötetek: A Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires kiadásában 1949-ben megjelent Impresiones de un inmigrante [Egy 

immigráns benyomásai], az 1957-ben kiadott Lajos Szalay: Dibujos - Drawings és 

S.O.S. El drama de Hungría-n kívül, három, dátumot és kiadó jelzést nélkülöző 

kiadvány: a Primera Antológia Poética de Tucumdn, Joseph Conrad El hermano de la 

costa, és James M. Cain Carrera en do mayor.417 Úgyszintén Ferdinándy Mihály három 

Argentínában kiadott spanyolnyelvű könyve: En tor no al pensar mítico, El Paisaje Mítico 

és Sobre el Poder Temporal en la Cultura Occidental alrededor del аЯо 1000: Trés 

Retratos.

Dobosi Szabó László rajzai is Buenos Aires-i kiadványokban jelentek meg. Wass 

Albert jDevolvedme mis montanas!, Tamási Áron Ábel a rengetegben, Kótai Béla 

hadifogoly-témájú novellái, Grosovichné verseskötete: mindet dobosi Szabó illusztrálta. 

De találunk portréi közül is néhányat a Diárium számaiban: Babits, Nyírő, Wass Albert, 

Ordass Lajos arcképét.418

415 Részletes leírásukat lásd az 1956 ill. Mindszenty Akadémia c. fejezetekben és 1948-as emigráció F.
melléklet.

416 Lásd Az 1956-os Forradalom visszhangja Argentínában fejezetet.
417 Mindhárom a Buenos Aires-i Biblioteca Nációnál állományában.
418 Úgyszintén Juan Perón, Éva Perón, Mindszenty József, Luttor Ferenc, hg. Hohenlohe Káróly-Egon, 

Sorg Antalné arcképét is megrajzolta. (Amellett, hogy a Református Egyház Magvető c. kiadványát 
is illusztrálta.) Az eredeti rajzok dobosi Szabó László özvegyénél, Zsuzsánál, vannak, Buenos 
Airesben. (99.máj.6)
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Nagy számban jelentek meg könyvek a szerző vagy fordító kiadásában. Ilyenek 

többek között Berzy József politikai írásai, Bobula Ida és Badiny Jós Ferenc 

tanulmányai az őskutatás terén, a cserkészcsapatok kiadványai, Dienes Barna és Bangha 

Béla egyházi írásai. Ilyenek továbbá a szépirodalmi írások: Kohánszky János Jenő, 

Segesdy László, Vér Andor, Grosovichné Sövény Terézia és P. Pesti József 

verseskötetei, Pinczinger Lajos fordításai, Bállá Erzsébet regényei.

Az Argentínában 1948 és 1968 között kiadott könyvek jelentős száma nem található 

magyarországi könyvtárakban és/vagy nem szerepel Borbándi Gyula Nyugati magyar 

irodalmi lexikon és bibliográfia c. referencia kötetében. (Pl. a magyar könyvkiadók több 

kötete, a Mindszenty Akadémia kiadványai, az 56-os Szabadságharccal kapcsolatos 

spanyolnyel vő kiadások, stb.). Számos, a szerző kiadásában megjelent könyvet is csak a 

Buenos Aires-i könyvtárakban (Hungária Könyvbarátok Köre, Biblioteca Nációnál) 

tartanak számon.419

A Buenos Aires-i magyar könyvkiadás az emigrációs ízlés és érdeklődés 

átalakulását tükrözi: Az 1950 évek elején főleg klasszikus magyar műveket és új 

emigráns szépirodalmat adtak ki. Az 50 évek közepétől a hangsúly történelmi és politikai 

írásokon volt, regény vagy tanulmány formában. Spanyol nyelven elsősorban a kor 

Magyarországát, ennek történelmi és politikai hátterét, valamint a magyar kulturális 

kincseket bemutató írásokat publikáltak.

419 E tanulmány bibliográfiájában megjelöltem, hogy a könyvek hol találhatók illetve hol tartják őket 
számon. (LásdB-lapokat).



IV. AZ 1956-OS FORRADALOM VISSZHANGJA ARGENTÍNÁBAN

Mint mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, az 1956-os forradalom 

kirobbanása Argentínában is megrendítette a magyar kolóniát. Megszánt a jobb- és a 

baloldal minden egymással szembeni ellenszenve, a felekezetek, egyesületek 

elszigeteltsége: mindenki spontán összedolgozott a forradalom győzelme, majd a 

menekültek és otthon rekedt lakosság érdekében. Felvonulások, tüntetések, misék, 

gyűjtések, kérelmek, kiadványok - az egész kolónia megmozdult. Joggal nevezték 1956- 

ot "a legtisztább forradalom"-nak. Talán soha ennyire nem volt egy a magyarság 

Magyarországon, a Kárpát-medence többi országában, és szerte a világon, mint a 

forradalom napjaiban és az azt követő megtorlás hosszú hónapjaiban-éveiben. Csak egy 

feladatot látott maga előtt az emigráció: a harcoló nemzet szolgálatát.420

A magyarországi eseményekről közölt első hírek érkezése után, 1956. október 25- 

én a Centro Húngaro vezetősége, az Egyesületközi Tanács egyetértésével, táviratot 

intézett Pedro Eugenio Aramburu Argentína elnökéhez, Dwight Eisenhower USA 

elnökéhez, Dag Hammarskjpld ENSZ főtitkárához, Argentína, Cuba és Peru ENSZ-nél 

akkreditált követeihez, Ausztria kancellárjához, a Jugoszláv köztársaság elnökéhez, a 

Nemzetközi Vöröskereszthez, stb.421 Az argentin államelnöknek küldött távirat 

szövege: "A szabad Argentínában menedéket talált sokezer magyar nevében kérjük 

Excellenciádat, hasson oda, hogy a szabadságért vívott hősies küzdelemben eltiport 

testvéreink megmeneküljenek a zsarnokság bosszújától." A másik két távirat szövege

420 A magyar emigráció életrajza 1945-1985 című művében Boibándi Gyula erről így ír: "A forradalom 
kitörése a nyugati magyar emigrációban nem váltott ki különleges aktivitást. Mivel senki sem 
számolt közeli lehetőségével, felkészülés sem történt arra az esetre, ha mégis kirobban. A 
politikusok, szervezeti vezetők, lapszerkesztők és publicisták a rádiók híreit és az újságok tudósításait 
figyelték, elemezve és kommentálva mindazt, ami a népfelkelés és szabadságharc tizennégy napja alatt 
az országban és a világban történt." [I. kötet, 401.1.]

421 Sorg A. Beszámoló a "Szabad Magyarország Segítő Bizottsága" megalakulásáról és működéséről,
6.1.
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lényegileg hasonló. Eisenhowertól kérték "az Egyesült Államok kormányának 

folytatólagos erőfeszítését, hogy elnyomott honfitársainknak a szabadságért és 

függetlenségért vívott hősies küzdelme ne maradjon eredménytelen." Végül 

Hammarskjdld közbenjárását kérték, hogy "a szabadságért vívott hősi harcban eltiport 

honfitársaink számára az emberi jogok védelme biztosíttassák. ”422

Október 27-én közel 10.000 főnyi közönség gyűlt össze könyörgésre a Buenos 

Aires-i katedráidban. Spanyol és magyar nyelven tartották a magyarországi eseményeket 

ismertető szentbeszédet. Onnan a közönség néma tüntető menetben az argentin 

szabadsághős, Jósé de San Martin szobrához vonult és azt megkoszorúzta. Kilométer 

hosszúságú négyes sorokban, zászlókkal és transzparensekkel menetelt a közönség: 

magyarok, a társemigrációk képviselői, argentinok. A magyar cserkész-csapatok és a 

plátanosi intézet növendékei egyenruhában, fegyelmezetten zárták a sort.423

A Centro Húngaro elnöksége október 30-ra meghívta a Buenos Aires-i magyar 

egyházak, az Egyesületközi Tanács tagegyesületeinek vezetőit és a magyar kolónia más 

képviselőit az eseményekkel kapcsolatos közös stratégia megbeszélése céljából. A 

következő határozatban egyeztek meg: "A magyarországi történelmi események 

megkívánják, hogy az argentínai magyar kolónia a Nemzet megsegítése céljából 

egységes irányítás alatt fejtse ki működését".424 A Centro Húngaro tíz pontban vázolta a 

forradalom megsegítése érdekében addig (egy hét alatt!) végzett munkáját.425 

Megállapodtak, hogy közös segélybizottság formájában folytatják a munkát, Comité de 

Ayuda pro Hungría Libre néven (Segélybizottság a Szabad 

Magyarországért).426 A Comité elnökévé Sorg Antalt (a Centro Húngaro elnöke),

422 Magyar Ház Értesítője, 1956 december, 24.1.
Magyar Népköztársaság követsége: 1956.10.30. "Követségünk helyzete a legutóbbi 

magyarországi eseményekkel kapcsolatban. Miniszter Elvtársnak jelentem,hogy a hazánkban 
legutóbb lezajlott események igen felélénkítették az Argentínában élő magyar és egyéb nemzetiségű 
fasiszta köröket. Tevékenységük figyelemmel kísérése folyamán barátainkon keresztül tudomást 
szereztünk arról, hogy október 27-re nagyszabású tüntetést készítenek elő követségünk ellen. [...] A 
tömegek összehívását egy nagyszabású mise megrendezésével készítették elő. [...] [MOL-XIX-J-l-j- 
00495-332/56, A levél facs.: lásd 1956 G. melléklet]

424 "Jelentés a 'Szabad-Mgyarország Segélybizottság' (Comité de Ayuda pro Hungría Libre) első 
háromhavi működéséről (1956. október 30-1957. január 20)".

425 Lásd A. melléklet.
426 Magyar Népköztársaság követsége: 1956.11.15 "Hogyan reagál Argentína a magyar 

eseményekre (...] A Centro Húngaro központja az eseményeknek. Létrehoztak egy "Magyarországot

423
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helyetteseivé pedig Fáy Istvánt és Bobrik Arnót választották. Öttagú végrehajtó bizottság 

vállalta a segélyakció kivitelezését, amelyhez a következő bizottságokat illetőleg 

osztályokat állította fel: sajtó-és propaganda, pénzügyi, gazdasági, ellenőrző, szociális, 

társadalmi, külügyi, szállítási bizottság, ifjúsági csoport, központi titkárság.427 

Működési helyiségük a Magyar Ház volt. A bizottság működésében két időszak volt: "a) 

a harcoló nemzet erkölcsi és anyagi megsegítése, ill. Ausztriába kimenekült testvéreink 

minél hatályosabb megsegítése végett az anyagiak - pénz és természetbeni adományok - 

megszerzése, az utóbbiak osztályozása, csomagolása, rendeltetési helyére juttatása, b) A 

második időszakban az Argentínába érkezett testvéreink fogadása, segélyezése, 

elhelyezése és állásba juttatása" (Ennek érdekében a Bizottság a Magyar Népköztársaság 

követségével is felvette a kapcsolatot, eredménytelenül).428

felszabadító Bizottságot", "Magyarországot megsegítő Bizottságot", és "Magyar Legionistákat 
Szervező Bizottságot". A Centro Húngaroban rövidhullámú rádió működik, ezen fogják New Yorkot, 
ahonnan az utasításokat kapják. A magyar fasiszták többször beszéltek rádióban, nagygyűléseken. 
Különösen aktívak voltak: Bobrik, volt Buenos Aires-i követ, Keleméri Tamás, volt horthysta 
tábornok, Dr. Bonczos Miklós, volt belügyminiszter, Dr. Falkone Árpád, volt képviselő, Dr. Simon 
László, ügyvéd, Tasnádi Szűcs András, Fóthy Gyula - ez utóbbi a buenos airesi magyar cserkészek 
vezetője, Fercsey János, a Délamerikai Magyarság szerkesztője. Dr. Tuly Béla, Keleméri Tamás és 
Hajnal Miklós szervezi az önkénteseket. Az újság szerint az önkéntesek száma kétezer, értesüléseink 
szerint 250. A gyűjtés terén értek el "eredményt" - kihasználták az argentinok szolidaritását és eddig 
kb. félmillió pesot gyűjtöttek össze." [MÓL XDC-J-l-j-007986-334/1956, 5.d. (levél fács. 1956 
G. melléklet)]

427 A bizottságok tagjait és hatáskörüket illetően lásd 1956 B. mellékletet. - A végrehajtó bizottság 
tagjai: dr. Kövesligethy Radóné, dr. Kovács Pálné, ifj. Benedek László, dr. Fercsey János, Hohenlohe 
Siegfried. [Sorg A.: Beszámoló a "Szabad Magyarország Segítő Bizottsága" megalakulásáról és 
működéséről, П.1.].

428 Magyar Népköztársaság követsége: 1957.1.18 — "Hogyan reagál Argentína a magyar 
eseményekre. [...] Visszatérve a Szabad Magyarországot Segélyező Bizottság munkájához, melynek 
megalakulásakor nem voltunk tisztában vele kikből alakult. Úgy gondoltam, hogy ha egyesületközi 
tanácsból alakult, akkor esetleg bekerült rendes ember is. Ezért kapcsolatunkon keresztül felvetettem, 
hogy fogadnám őket, ha ilyen kívánság merülne fel részükről. Valóban közölte az illető egy napon, 
hogy szeretnének velem beszélni, de a bizottság tagjait csak részben ismertük. Major elvtárssal 
fogadtam az 5 tagú küldöttséget, melyen résztvett: Tesz János (sic), Túli Béla, Zilahy Sebestyén (sic), 
Dr. Darázs és Jelinek. - Azt mondották, hogy a magyarországi eseményekről szeretnének tudni 
valamit, azt amit akkor tudtam elmondtam. Persze ezzel ők nem voltak megelégedve, mint ahogy 
mondták ezt ők is tudják. Végül is különböző kérdésekről vitatkoztunk. Igyekeztünk mindkét oldalról 
mérsékelni magunkat. Megkérdeztem milyen társadalmat szeretnének, hogy legyen Magyarországon? 
Kapitalistát? Nem, szabad Magyarországot akarnak-mondotta Dr. Darázs - olyat mint Argentínában 
van. Világosan látszott, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mi történt Magyarországon 12 év alatt. 
Másrészt azt sem tudják mit akarnak. [...] Meghívtak, hogy látogassak el a Centro Húngaroba - 
garantálják, hogy nem lesz bántódásom. Természetes visszautasítottam a meghívást. Sok eredményt 
természetes nem értünk el ezzel a látogatással, de úgy gondoltam, hátha vannak olyan elemek köztük, 
akikre lehet támaszkodni.[...]" [MÓL XIX-J-l-j-00460-1/1/1957, 5.d.] — Lásd továbbá 1957.1.17. 
MOLXIX-J-l-j-00477- 20/f, ll.d. - facs. 1956 G. melléklet.



139

Az ott kifejtett tevékenységet legjobban a Magyar Ház Értesítő jé-Ъ&а közölt 

"Kétszer ad, aki gyorsan ad" című cikk érzékelteti: Vonatkozó részeit idézem:

A Magyar Ház első emeleti nagytermében olyan kép tárul elénk, amely 
csak megközelítőleg érzékeltethető.

A nagyterem, ahol egy-egy érdekesebb szabadegyetemi előadás 
alkalmával 150 ember kap férőhelyet, egy hatalmas áruraktár benyomását 
kelti. Az előtérben a mennyezetig egymásra halmozott fehér vászon 
zsákokban ruhaneműek. Férfiak konzervekkel megrakott ládákat 
szegeznek, mérlegelnek. A nagyterem belső részében halomra rakva ruha 
és fehémeműek, cipők tömege, melyet a Szociális bizottság 8-10 hölgy 
tagja válogat, osztályoz, párosít, zsákokba rak. Óriási halomban 
különböző konzervek, melyeket ugyancsak 6-8 hölgy osztályoz, ládákba 
rak s a férfiak már szegezik is a ládákat.

Két nagy asztalon orvosok, orvos növendékek, ápolónők a 
gyógyszerek tömegét válogatják, osztályozzák s erre a célra beszerzett 
ládákba csomagolják. Ollók csattognak, varrógép zúg. Zsákokat varrnak. 
Megtudjuk, hogy látogatásunkig kétezer zsákot varrtak, tömtek meg 
ruhaneművel s már el is szállítottak.

A terem bejáratának belső oldalánál három asztal mellett két kéttagú 
bizottság ül, amely az adományozókat fogadja. Az egyik asztal a Pénzügyi 
bizottság két tagjáé. Itt veszik át a pénzadományokat. Az adományozó 
nevét, lakását jegyzékbe veszik, az adományt könyvelik, nyugtázzák s 
máris nyújtják át a köszönőlevelet. Ugyanígy működik a másik asztalnál a 
Gazdasági bizottság két tagja, akik a másfajta adományokat (ruha, élelmi 
és gyógyszer stb.) veszik át. A harmadik asztalnál egy hölgy az önkéntes 
véradásra még mindig jelentkezőket veszi jegyzékbe, a másik azokat, akik 
menekült magyar gyermekeket kémek. Az argentin kormányzat 3.000 
magyar gyermek elhelyezéséről kívánt gondoskodni, a gyermekeket kérők 
száma meghaladja a 11.000-et.

A Magyar Házban valóságos népvándorlás van. Reggel 8 órától éjjel 12 
óráig szünet nincs. A szolgálatban lévők étkezni is csak váltott 
csoportokban mehetnek, nehogy fennakadás álljon be. A nap folyamán 
beérkező mindennemű adományt - ha a hajnali órákig tart is - ugyanaznap 
szállításra kész állapotba hoznak.

A nagyteremből átmentünk a társalgóba, amelyből a bútorokat 
elraktározták. Két asztal mellett a Szállítási és Gazdasági bizottság két 
tagja dolgozik. A csomagolt és mérlegelt árukat nemenként jegyzékbe 
foglalják, összesítik s a Vöröskereszt számára két példányú szállító jegyet 
készítenek. Kérdésünkre közölték, hogy a társalgóban felhalmozott 127 
zsák és 20 láda anyag súlya 3050 kg, mely az előző napi gyűjtés 
eredménye.

Átmentünk az ún. magyar szobán, mely a Magyar Ház étterme. 
Férőhelye 70 személyre elegendő. A vendéglős tájékoztatása szerint napi 
120-150 ebéd-vacsora vendége van.

Ebből nyílik a kártya s egyben olvasó szoba. Négy asztalon négy 
írógép kattog. Önkéntes munkaerők dolgoznak. Spanyol, francia, angol, 
német nyelvű levelek készülnek a világ minden tájára. Működik a Sajtó és 
propaganda bizottság.

Innen nyitunk be a központi titkárság szobájába. Három asztal mellett 
dolgoznak, a köszönő levelek ezrei készülnek. Minden, a segélyakcióval 
kapcsolatos kérdésre felvilágosítást adnak. A tágas szobában legalább 10-
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15 érdeklődő van. Felváltva, de nem egyszer egyidejűleg három telefon is 
cseng, három nyelven is beszélnek. A belépő első pillanatban bábeli 
zűrzavart észlel s csak amint várakozik, tapasztalja, hogy a "kiszolgálás" 
gyors és figyelmes, de egyben érdemi.

Tíz perc ha eltelik s már tudjuk az adatokat: a Segélybizottság négy heti 
működése alatt a Magyar Házban átvett, könyvelt, bankszámlára befizetett 
kereken 900.000 pesot. Hajón és repülőgépen elszállított ruhanemű súlya 
38.000 kg., nem romlandó élelmiszer 8.200 kg, gyógyszer 2.100 kg.

Olyan számok ezek, hogy mikor leírjuk, csak a legmélységesebb 
hálával gondolhatunk arra a nemes argentin nemzetre, amely 
segítőkészségének ilyen tanújelét adta. És ezek a számok nem 
véglegesek.429 Tudjuk, hogy olyan megmozdulás van országszerte, 
amelynek eredményéről megközelítőleg sem lehet számot adni. "430

Argentína lakossága páratlan rokonszenvvel és segítőkészséggel állt a magyar

forradalom mellé. Akkor még friss volt az 1955-ös argentin forradalom emléke, amely

nagy áldozat árán, de elűzte a diktatórikussá vált peronista kormányt. Nagyrészt ennek is

köszönhető, hogy a lakosság őszinte aggodalommal követte az eseményeket. Ennek

számtalan jelét adták. Nemcsak pénz, ruhanemű, orvosság, ékszer gyűlt névtelenül. A

Vöröskereszt 1.000 kg vért bocsátott a bécsi Vöröskereszt rendelkezésére. Az ország

magáévá tette Argentína elnöke, Pedro Eugenio Aramburu tábornok kijelentését: "En

cada corazón argentino debe vivir una pequena Hungría". [Minden argentin szívében

éljen egy kis Magyarország!]. Az ország minden részéből, munkásoktól, értelmiségiektől

egyaránt érkeztek bátorító, együttérző levelek 431

Amikor híre ment, hogy tömegesen menekülnek ki Ausztriába kis magyar árvák, az

argentin kormány azonnal 3000 gyermek részére ajánlott fel otthont és hazát. Rövid

néhány nap alatt nem három-, hanem tízezer magyar gyermek örökbefogadására adódott

volna lehetőség: a város különböző pontjain, utcasarkokon írták össze a jelentkezőket.

Hosszú sorokban álltak, újságokban is megjelentek képek e tömeges

"gyermekigénylésről".432 Mint kiderült, újságcikkben megjelent téves hírterjesztés volt.

Mégis hatalmas morális erőforrást jelentett az argentin nép nagylelkű megnyilvánulása.

Ezt az általános együttérzést és segítőkészséget tolmácsolták a menekültek felé M.

429 Az Értesítő "Vegyes hírek" c. rovatában már 1.200.000 peso készpénz és 80.000 kg. természetbeni 
adományról ad hírt.

430 Magyar Ház Értesítője, 1956 december, 27.1.
431 Lásd 1956 C. melléklet
432 Haynalné Kesserű Zsuzsánna: "1956. október - Buenos Airesben" Krónika, 1986. október, 6-9.1.
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Bodolai Margit és Nt. Hefty László, akik az argentínai magyar kolónia részéről 1957 

januárjától heteket töltöttek Ausztriában a menekülttáborokban, hogy a segélycsomagok 

elosztásában közreműködjenek és a menekülteket lelkileg is támogassák.433

A bevándorló magyarok ügyeinek intézésére az argentin kormányzat 1956. 

november 19-i dekrétummal egy Comisión Nációnál de Ayuda a Hungría-t 

létesített, amelynek elnöke dr. Francisco I. Elizáidé államtitkár volt. Megkérte a 

Segélybizottságot, hogy a "Comisión Nációnál "-ban magát egy taggal képviseltesse. (A 

tisztséget dr. Pajor Győző vállalta).434

Az 1948-as magyar emigránsok baráti társasága, az Asociación Cultural 

Argentína pro Hungría, élén vezetőjével, Sra. Elsie Rivera de Haedo, széles körben 

és hatékonyan megmozgatta az argentin társadalmat a folyamatos adakozásra.435

433 Magyar Népköztársaság követsége: 1957.1.17. Magyar Menekültek ügye. "[...] 
Argentínában az Egészségügyi államtitkár vezetésével hoztak létre bizottságot kb. december hó 
folyamán, mivel ezideig a magyarországi segélyezési kérdés teljes mértékben a jobboldali magyar 
emigráció kezében volt, ami visszatetszést keltett argentin körökben. Ennek a bizottságnak tagja az 
Emigrációs Hivatal vezetője is, továbbá minden fontosabb minisztériumból van egy képviselő. 
Ennek az argentin bizottságnak, továbbá a Magyar Segélyező Egyesületnek 2-2 megbízottja utazott 
Bécsbe a magyar menekültek kihozatalára. [...] A magyar segélyező szerv, teljesen a jobboldali 
emigráció befolyása alatt áll. Döntő szerepet játszik jelenleg, mert pl. a menekültek kijövetelében az 
Emigrációs Hivatal, tőlük (Magyar Ház) kér minden ügyben információt. [...]" [MÓL XlX-J-l-j- 
00462-6/1/1957,5.d.]

Magyar Népköztársaság követsége: 1957.9.14. A jobboldali emigráció tevékenysége 
Argentínában "[...] Ebben az időben intézett levelet Dr. Elizáidé államtitkár, a Comité Nációnál 
elnöke az Argentínai Magyar Egyesületek Tanácsához. A levélben közli, hogy a magyar ügyek 
intézésére alakult szerv a Egyesületközi Tanácsot tekinti a magyar kolónia reprezentációjának. A 
levélben kifejezte, hogy a Comisión Nációnál a Magyar Kolónia legnagyobbfokú collaborációjára 
számít. Ez nagyon megörvendeztette az Egyesületközi Tanácsot. [...] Buenos Airesben szeptember 7- 
én tartotta az un. "Rabnemzetek Emigrációja" (Asociación de Naciones Europeas Cautivas) a 
szeptember 10-i ENSZ-közgyűléssel kapcsolatos gyűlését. Az újságok másnap nagy cikkekben 
számoltak be a gyűlésen történtekről, melyen a következő 9 ország "képviselői" vettek részt: 
Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Észtország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország és 
Románia. Argentin részről megjelent Dr. Rodolfo Medina, az Asociación Cultural Argentina por 
Hungría Libre elnöke, aki szintén tartott beszédet. Az ülésen 10 különböző nemzetiségű résztvevő 
szólalt fel, akik dicsőítették az októberi ellenforradalom "hőstetteit". Stanislav Sliwinskij, az 
Asociación de Naciones Cautivas elnöke a 9 ország "küldöttsége" nevében kifejezte abbeli reményét, 
hogy az Ensz rendkívüli közgyűlése, mely szept. 10-én ült össze, orvosságot talál a magyar 
probléma megoldására. Valamint "szabadságot" követelt a 9 ország számára és kifejezte, hogy a 
résztvevők szolidárisak a magyar nemzettel, - s itt nyilván az ellenforradalmárokra gondolt. [...]" 
[MOLXK-J-l-j, ll.d.]

Magyar Népköztársaság követsége: 1957.6. MNK jelentése (dátum és jelzet nélkül) 
'Továbbá alakult Argentínában egy u.n. Asociación Cultural Argentina pro Hungria, melynek 
egyáltalán nem az a célja, hogy Magyarországgal kulturális vonalon együtt működjön, ez csak a 
fedőnév. A szervezet elnöknője Elvira Rivera de Haedo - argentin Írónő, aki résztvett a limai 
antikommunista konferencián is. - Úgy hisszük, hogy ez a szervezet igen lényeges lesz az 
MSZH/N/SZ-szel [Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Szövetség] kapcsolatban, mert már 
rebesgetik, hogy ez a szervezet a szab. harcosok anyagi támogatója. - Ezt igazolja az is, hogy az

434

435
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A Segélybizottság különböző bizottságain keresztül segített a Buenos Airesbe 

érkező menekültek elhelyezésében, munkaszerzésében.436 Az argentin rádiókban az 

újonnan érkezők egész sorát megszólaltatták, hogy ezzel is ébrentartsák az argentin nép 

segítőkészségét. A Plátanosi Intézet 26 menekült magyar kisgyereket fogadott be ingyen 

bentlakóként.437 Erről az akcióról, a Délamerikai Magyarság kezdeményezésére, 

Amerika Hangja helyszíni közvetítést adott Magyarország felé. Máter Tóth Erzsébet, az 

intézet főnöknője szavait hallhatták tizennégyezer kilométerre az otthoni magyarok: "Mi 

itt, Dél-Amerikában, magyar szellemben, magyarul tanítjuk a gyermekeket. Olyan

argentin klérus vezető egyénisége - Dr. Miguel de Andreé (sic), püspök is látogatást tett a Magyar 
Házban egy alkalommal és beszédet mondott, melynek lényege a szocialista államok elleni uszitás 
volt. A beszéden résztvettek Dr. Héctor Bulrich, Dominel [?] J. Kaegan, Roberto Marcenero BareU, 
Dr. Máté Ernő, Dr. Jákly Gyula, Bakos Károly. Továbbá itt mutatták be Molnár Antalt a 
püspöknek, valamint érdekessége még a gyülekezetnek az, hogy résztvett rajta Walter Duschnyick, 
az amerikai katolikus szervezet egyik képviselője, aki az USEP vüágszervezetnek is tagja. A fenti 
személyek részvétele igazolja a szervezet /szab. harcos/ összekötő szálainak irányát. Walter 
Duschnyick, mint az amerikai menekültügyi program nevezetű szervezet megbizottja egy 
sajtókonferenciát is tartott, melyen a magyar menekültek kérdésével foglalkozott. Itt többek között a 
következő számadatokat közölte a magyar menekültek országonkénti befogadásával kapcsolatban: 
Brazília 10.000, Venezuela 5.000, Argentina 2.500 menekültet fogadnak be." [MÓL XDÍ-J-l-j 
Argentina 20/b, 10.d.]

Magyar Népköztársaság követsége: 1957.4.10. Az Argentínába és a környező országokba 
érkezett magyarok sorsának figyelemmel kísérése. "[...] Az ideérkezett magyarokat a 
Magyarországot Segélyező Bizottság (Comisión de Ayuda a Hungría) kiküldöttei toborozták és az 
ideérkezéskor részben ez a szerv fogadta, részben pedig a Centro Húngaro (fasiszta szerv), valamint az 
Vöröskereszt kiküldöttei. - Az említett szervek közül a Centro Húngaro az, amelyik leginkább 
igyekszik befolyása alá vonni az ujjonan (sic) disszidált magyarokat. Részben azért, hogy saját 
táborát bővítse ezzel az u.n. vérátömlesztéssel, saját, már elmeszesedett ereit. Ezt igyekeznek minden 
eszközzel megragadni. Egyrészt úgy próbálják ezt elérni, hogy igyekeznek önmagukat a lehető 
legjobb színben feltüntetni és egy bizonyos amerikai nagybácsinak minősíteni, aki áldozatkész és 
segít, pl. közös éttermet állítottak fel a magyarok részére, ahol magyarosan próbálnak főzni, hogy 
ezzel is egy csoportban tudják tartani és így saját propagandájukkal etetni az embereket. [...] Ezeizán 
(ott van a láger) valóságos emberkereskedelem van bizonyos napokon. Munkaadók, vagy ügynökeik 
keresik fel a helyet és megteszik ajánlataikat. Természetesen ezek nem a legrózsásabbak. Bánya, 
útépítés, nőknek kizárólag háztartási munka (cseléd), amit otthon nem vállaltak volna. Nagy 
általánosságban a csalódás jellemző az elhelyezkedések körül. Még azoknál is, akik nem mehetnek 
haza elkövetett bűneik miatt.[...]" [MOLXIX-J-l-j-004ó2-Arg. 20/f, ll.d.]

437 A San Andrés-i lágerből kihozott gyermekek neve: Kazinczy Jutka, Szilágyi Zsuzsika, Nagy 
Zsuzsa, Farkas Ági, Hollódy Jutka, Samu Bernadette, Boronyák Zsuzsi, Gábor Juli, Vécsey Marian, 
Árvái Kati és Irma, Berkes Jutka, Kiss Évi, Kiss Gáborka, a Fülöp testvérek, Reiszig Géza, Földi 
Gábor, Boronyák Karcsi, Samu Jóska, Székely Andráska, Székely Lacika. [Plátanos - Institute 
Beatae Mariae Virginis 1951-1961, 28-29.1.]
Magyar Népköztársaság követsége: 1957.12.19. Magyar disszidensek helyzete Argentínában. 
'Tudomásunk szerint a legújabb magyar disszidensek 28 gyermeket helyeztek el a plátanosi zárdában, 
melyekért 300-700 pesonyi tanítási és collégiumi díjat fizetnek szüleik havonta. - Ezenkívül még 8 
kiskorúról tudunk, melyeknek egyrésze a volt tábor helyén lakik szüleivel együtt, 2 szülő nélkül, az 
utóbbiak kora 16-17 év. Meg kell azonban jegyezni, hogy a fentemlített kiskorúak szülei nem mind 
kívánkoznak hazatérni Magyarországra." [MOLX-J-l-j Arg. 20/f, ll.d.]

436
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gyerekeket akarunk nevelni itt, az argentínai Plátanoson, mint amilyenek a harcban 

elesett drága magyar fiúk és lányok voltak... "438 .

A sajtó részéről a Délamerikai Magyarság gigászi erőfeszítést tett a Szabadságharc 

ismertetése érdekében. A forradalom kitörése után órákon belül eljuttatta az Associated 

Pressnek, és az világgá sugározta az argentínai magyarok tiltakozását a szovjet csapatok 

bevetése ellen. A lap indítványára megalakult a Comité Húngaro de la Libertad, 

amely percnyi késedelem nélkül sajtókonferenciát rendezett az argentin nagysajtó 

számára, kommünikéket osztott szét, adatokat helyesbített és szolgáltatott. Az ideiglenes 

Comité az egység jegyében a kolónia minden rétegét felölelő Comité de Ayuda pro 

Hungría Libre-be olvadt be, és elvállalta ennek propagandamunkáját. Újságcikkek, 

rádiónyilatkozatok, televízió-propaganda árasztotta el nemcsak Argentínát, de egész Dél- 

Amerikát439

Nagyszabású politikai tevékenységet is előmozdított. Vezető argentin 

politikusokból megalakult a Comité pro Hungría Libre c. bizottság. A kommunista 

párt kivételével, minden párt képviseltette magát. Főbb tagjai voltak Walter Perkins és 

Carlos Adrogué, az Unión Cívica Radical del Pueblo vezetői, mindketten egyszer 

belügyminiszterek; Antonio Solari, a Szociáldemokrata párt főtitkára: Francisco 

Manrique, a Correo de la Tarde napilap főszerkesztője, Aramburu elnök volt 

kabinetfőnöke, Francisco Rizzuto, az argentin sajtószövetség alapító főtitkára, és 

Ordónez kereszténydemokrata politikus. A Comité elnökévé Walter Perkinst 

választották, aki évekkel előtte Hipólito Yrigoyen volt argentin elnök védőügyvédje volt. 

Magyar tagja és mozgatója Fercsey János volt.440 A magyar tömegfelvonuláson kívül, a 

Comité az argentin társadalom részéről rendezett hatalmas fáklyás felvonulást a San

438 Délamerikai Magyaság Jubileumi Évkönyve 1958, 43.1.
439 Magyar Népköztársaság követsége: 1957.1.17 "Sajtóösszefoglaló. Hogyan reagál Argentína 

a magyar eseményekre. "Az argentin sajtónak központjában a legutóbbi hónapok alatt a 
magyarországi események állottak. Az eseményeknek az ismertetése a nyugati hírügynökségek 
Latinamerikára vonatkozó befolyása alapján történt. A kezdeti időponttól kezdve a megjelent híreket, 
információkat és kommentárokat az alábbi kérdések jellemezték: 1./ Hamis hírek tömege. 2.1 
Igyekeztekpánikkeltő, hisztérikus hangot megütni. 3.1 Az argentinok is bekapcsolódtak abba a 
központilag irányított sajtó és propaganda kampányba, amelyben igen aktívan resztvettek a nemzeti 
és külföldi fasiszta elemek is." [MÓL XIX-J-l-j-00480/38/1957, 5.d.] Lásd továbbá 1957.1.17 
MÓL XDÍ-J-l-j-00477/20/f, ll.d. Mindkét levél facs. 1956 G. mellékletben.

440 Fercsey János 1998. aug. 4-i levele NJ-nak.
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Martin szoborhoz, amely közel százezer ember megnyilatkozása volt a magyar szabadság 

ügye mellett.441

A forradalom utáni megtorlás időszakában a Comité tüntetés-sorozatot 

rendezett, amelyen nemcsak a kolónia vett részt, hanem az argentin szimpatizánsok 

tömegei is. Felhevülésükben az egyik parkban in effigie felakasztották Hruscsovot; a 

szovjet kereskedelmi irodáról pedig leverték a szovjet címert és Kossuth címerre 

kalapálták át. A Magyar Népköztársaság nagykövetségének épülete előtt is több ízben 

volt hangos tüntetés.442 Ezekről a politikai akciókról rendszeresen beszámolt az 

Associated Press, néha a United Press és a Reuter is.443

Dr. Simon László, a Délamerikai Magyarság egyik szerkesztője, így emlékezik:

1957. június 30-án világszerte tüntetés volt az Egyesült Nemzetek 
figyelmének felkeltésére a magyar szabadság érdekében. Buenos Airesben 
az egész kolónia csatlakozott az ünnephez. A Katedráidban megtartott 
mise után magyar zászlókkal az élen vonult fel tömegesen a kolónia 
fáklyás menetben, amelyhez a vasfüggöny mögötti népek delegációi is 
csatlakoztak. Argentína fővárosában először történt meg, hogy a 
hangszórós autó a zsúfolt belvárosi utcákon spanyol nyelven ítélje el a 
szovjet gyilkosokat és éltesse a magyar szabadságot és az argentin népet.

441 Magyar Népköztársaság követsége: 1957.1.17. "Miniszter Elvtársnak jelentem, hogy 
Argentína igen élénken reagál a magyarországi eseményekre. A magyarországi események elsősorban 
a reakciós elemeket mozgósították. Rendkívül kihasználták a szovjet és kommunistaellenes 
akciókra. Nagyon is nyilvánvaló, hogy az USA megmozgatott minden erőt, hogy a Szovjetuniót 
lejárassa, - ehhez felhasználták Magyarország népszerűségét is. [1.1.] A politikai pártok közül 
különösen a Keresztény Demokrata Párt és a Szocialista Párt nagyon aktív, de a baloldali pártokat 
kivéve, mindenki támad, kihasználva a szovjet és kommunistaellenes hangulatkeltést tömegek 
szerzésére. - Megnyilvá-nulások voltak a Radikális Párt részéről is, Frondizi is érintette egy 
beszédében, de főképen a szovjet beavatkozást Ítélte el. Rendkívül aktivizálják a magyarországi 
események a fasiszta emigrációt és a katolikusokat. Ez utóbbiak leplezeüenül együttdolgoznak a 
fasisztákkal. A fő tömegeket a katolikus ifjúság adja és egy, a fasiszták által rendezett demonstráción 
a pápai nuncius is megjelent. [2.1.] Kihoztak egy rendeletet a pártok státuszáról, amelynek alapján 
kimondták, hogy a Kommunista Párt nem indulhat a választásokon. [...]" [MÓL XIX-J-l-j-007986- 
334/1956, 5.d. - facs. 1956 G. melléklet

442 Magyar Népköztársaság követsége: 1957.3.7. Munkaértekezlet a követségen. Jegyzőkönyv 
"[...] Az említett események nehéz helyzet elé állítottak bennünket. Hosszú ideig teljesen el voltunk 
szakadva, nem kaptunk tájékoztatást a hazai eseményekről. Valóban olyan volt követségünk, mint 
egy világtól elvágott sziget. Amíg hazulról nem kaptunk semmiféle információt, ugyanakkor a 
legvadabb támadásnak voltunk tanúi, voltunk kitéve. Ilyen körülmények között külön is 
dicséretreméltó, hogy a követség dolgozói nem inogtak meg. Kitartottak, bíztak népünk erejében, s 
ez adott erőt, hogy mindig helyesen értékeljük az eseményeket. Ha most visszagondolunk ezekre a 
napokra, amikor a fasiszták tüntettek ellenünk, amikor tízpercenként hívtak telefonon, szidalmaztak, 
amikor az utcán leköptek bennünket, amikor felszólítottak, hogy adjuk át a követséget, amikor az 
újságok közölték, hogy a követ disszidált, stb., mind ez már a múlté, most látjuk érdemes volt 
kitartani, mert otthon győztek a szocialista erők, és az ellenforradalmat szétverve építjük szocialista 
hazánkat." [MOLXK-J-l-j- 003026/57, l.d.]

443 Fercsey János visszaemlékezése. 1998. ápr. 9.
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A kolónia emlékiratot adott át az Egyesült Nemzetek irodájában. A 
tüntetéssel a budapesti sajtó külön foglalkozott.

Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének a speciális bizottság 
vizsgálata alapján 1957. szeptember 10-én hozott és a Szovjetuniót óriási 
többséggel elítélő' határozatát éppen úgy, mint a bizottsági jelentést, 
nemcsak magyar nyelven, hanem spanyol nyelven is széles rétegek részére 
a Frente Común c. lap hasábjain és külön lenyomatként terjesztettük és 
utcai plakátok módjára a belváros utcáin kiragasztottuk. A jelentés teljes 
szövegét sok példányban juttattuk el argentin hivatalos és politikai, közéleti 
vezetőkhöz. A Közgyűlés előtt táviratokat intéztünk az Egyesült Nemzetek 
vezető személyiségeihez s beadványban kértük az argentin kormány 
támogatását. Szeptember 7-én megtartott gyűlésen a rabnépek itteni 
képviselői csatlakoztak a magyar igazság követeléséhez és csatlakozásukat 
jelentették be a magyarbarát argentin szervezetek is.

Az Egyesült Nemzetek ülésén Argentína megbízottja, Drago követ 
kijelentette: "A lelkiismeret nevében követeljük, vonják ki a szovjet 
csapatokat Magyarországról! "444

Volt olyan eset is, hogy a tüntetések - a rendőrség hallgatólagos beleegyezésével - 

néha tettlegességbe torkolltak. Forrófejű fiatalok egzaltációjukban a szovjet követség 

előtt felgyújtottak három diplomáciai rendszámú autót, és már az épület bejárata is égett, 

mire "befutott" a rendőrség - de letartóztatásokra nem került sor. Egy akkori fiatal 

egyetemista így számolt be az eseményekről:

A magyar nagykövetség ellen szintén terveztünk tüntetést. Bementünk a 
rendőrségre tüntetési szándékunkat bejelenteni. A komisszár megkérdezte, 
hánykor kezdjük. Hétkor, mondtam. Nos - replikáit emelt hangon - nem 
tűijük és nem engedélyezzük ezt a tüntetést, ezért kilenckor interveniálunk! 
így is történt. A tüntetésünkből támadás lett. A követ autóját és még egyet 
felborítottunk és felgyújtottunk. Be is hatoltunk az épületbe, ahol főleg 
aktákat kezdtünk égetni, illetve az ablakokon kihajigálni. Ekkor azonban 
bent, az emeletről lövöldözni kezdtek, egy argentin orvostanhallgató 
barátom mellettem összeesett. Mi kihátráltunk, magunkkal vive a 
sebesültet. Szerencsére csak comblövést kapott. A felfordulás, hangzavar 
általános volt. Az utcán ezrek bíztattak. Azonban előre megszerveztük, 
hogy 9 óra előtt eltűnünk. Úgy is lett! Én egy kapualjból figyeltem, hogy 
pontban 9-kor meg is jelent a lovasrendőrség. [...] Az összes tüntetésről 
nagyszabású hírközlés volt az argentin újságokban: mindig az első 
oldalakon és kivétel nélkül a tüntetőkkel szimpatizálva.445

De országszerte voltak ennél békésebb megmozdulások is: fáklyás felvonulások, 

tábori misék, áhitatok, ismertető előadások, kiállítások. Villa Luro városrészben ünnepi 

keretek között utcát neveztek el Magyarországról, a "Pasaje Hungría"-t.

444 Délamerikai Magyarság Jubileumi Évkönyvel958, 44-45.1.
445 Haynalné Kessem Zsuzsámra "1956 október..." Krónika 1986. okt., 7.1.
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A társemigrációk is kivették a részüket a szolidaritás nyilvánításában: horvátok, 

lengyelek, szlovének, bolgárok, fehéroroszok, litvánok, lettek, észtek, szerbek, 

bosnyákok. A Teatro Coliseo-ban, a fiatalok rendezésében, a Vasfüggöny mögötti 

emigrációk nagygyűlését tartották 56 mellett.

A Délamerikai Magyarság megbízásából, Mészáros-Miklós Lőrinc menekült író446 

hónapokon keresztül járta Argentína távoli városait, falvait, elsősorban azokat a 

vidékeket, ahol szórványmagyarok is élnek, hogy a szabadságharcról készített filmeket 

levetítse és előadásokat tartson. A munkásnegyedekben az argentin munkások részére 

speciálisan levetített filmek meglepő hatást keltettek ugyanakkor mindenütt kivívták a 

kommunisták ellenállását, amely itt-ott rendzavarással járt.

A Comité de Ayuda pro Hungría Libre nevében, Magyarországot és a forradalmat 

ismertető konferenciákat tartottak a "Por la Libertad de la Cultura" -ban. Ez a

szervezet a hasonló nevű, Arthur Koestler által Franciaországban létrehozott náci-ellenes 

intézmény utódaként jött létre Argentínában, főleg spanyol republikánusokból. Főtitkára 

a forradalom ideje alatt ugyanaz az Antonio Solan volt, aki aktív szerepet vállalt a Comité 

de Ayuda pro Hungría Libre-ben.447

A forradalom első évfordulójáról ünnepség-sorozat keretében emlékezett meg a 

magyar kolónia. Ennek egyik leglátványosabb és leghatásosabb mozzanata az 

emlékkiállítás volt, amelyet az Amigos de Hungría védnöksége alatt, a Délamerikai 

Magyarság és Centro Húngaro közös rendezésében a calle Florida, Buenos Aires Váci 

utcájának egyik legszebb kiállítási termében, a Casa de Mendozában rendeztek. Két hét 

alatt több mint százötvenezer látogatója volt. Huszonötezer aláírást gyűjtöttek össze a 

magyar szabadság érdekében, a szovjet csapatok kivonulását követelve, amelyet később 

az argentin külügyminisztérium útján eljuttattak az ENSZ-hez. A kiállítás alatt 

kilencvenszer vetítették le a forradalomról készült filmet, amelyet kb. harmincötezer 

argentin nézett meg két hét alatt. Az argentin sajtó rendkívüli teret adott a kiállításnak 448

446 Valódi neye: Miklós János - egyidejűleg a követséggel kapcsolatot tartott fenn (1957.6.6. MÓL 
XIX-J-1-j Arg. 20/b, 10. d]. A Kárpátok népe c. könyv szerzője.

447 Fercsey János NJ-nak 1998. ápr. 8-án írt leveléből és ápr. 9-i beszélgetéséből.
448 Az egyik belvárosi kiállítás alkalmából a bejárat elé bombát raktak a kommunisták [Fercsey János 

közlése. 1998. ápr. 9],
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A televízió és a híradók éppen úgy mint az összes rádióállomás és hírszolgálati iroda 

számtalan leadásban foglalkoztak vele belföldön és külföldön.

A kiállítást több helyen megismételték: Buenos Aires egyik gyárvárosában, 

Lanúsban, azonkívül Mar del Platán és Mendozában.449 Külföldre is vitték: 

Montevideóba és Santiago de Chilébe. A kiállítás sikerének főrészesei Farkas Zoltán 

(különösképpen a Pesti fiúk c. freskójával450) és Róka Miklós festő művészek, Molnár 

Antal, Kovács József, Csöngey Károly, Koltay László, Dobrocsi Ferenc és Mészáros- 

Miklós Lőrinc menekült szabadságharcosok, Pontai Béla és felesége és igen sokan a 

régebbi magyar emigránsok közül, elsősorban Sorg Antal és dr. Vácz Elemér a Centro 

Húngaro, és Fercsey János és dr. Simon László a DélameríkaiMagyarsdg részéről 451

A forradalom ötödik évfordulóján, dél-amerikai kőrútjuk során Kovács Imre, dr. 

Varga László és Kővágó József résztvettek a Buenos Aires-i Rabnemzetek Hete 

ünnepségeken. Ez alkalommal sajtókonferencián nyilatkoztak az argentin lapoknak az 

56-os forradalomról. Ugyanakkor dr. Alfredo Palacios, a szocialista párt szenátora is 

fogadta őket.452

449 Magyar Népköztársaság követsége. 1960.12.31. Eseménynapló a latinamerikai magyar 
emigráció 1960-as év tevékenységéről.[...] "1960. márc. 16. A D.M.C. jobboldali lap az argentin 
fürdőhelyen Mar del Platan forradalmi kiállítást rendezett 'Magyarország nem adja meg magát 
címmel'. A kiállítást előzőleg Buenos Aires, Córdoba és Mendozán rendezték meg." [MOL XIX-J-l- 
j. 20/b lO.d.]

450 Délamerikai Magyarság Jubileumi Évk. 1958,40. és 41. oldalán reprodukciók láthatók.
451 Magyar Népköztársaság követsége. 1961.2.14.

propaganda munkája "A sajtóban igen kevés anyag jelenik meg Magyarországról és azoknak is 
túlnyomó többsége a nagy nemzetközi hírügynökségetkől átvett rövid, negatív hír. A sajtó 
feltűnőbben csak október 23-a és az ENSz ülésszakok idején foglalkozik velünk, önálló cikkeket 
azonban csak a 'Correo de la Tarde' c. délutáni bulvárlap szokott közölni, rendszerint az itteni fasiszta 
emigráció vezetőinek tollából (Fercsei János, stb.)" [MÓL XDC-J-l-k. 15/a 6.d. ffiv.sz.
001869/4/sz.t. 72/sizg.titk./61]. Továbbá: 1961.2.15 1960 évi sajtóösszefoglaló....... "Correo de
laTarde. Harmadik éve megjelenő délutáni lap, igazgatója Manrique. A lap szoros kapcsolatban áll a 
SIP-el és az argentin titkos szolgálattal. A lap a Szovjetunió és a szocialista tábor, valamint a Kuba 
ellenes kampányok fő zászlóvivője. Szoros kapcsolatot tart fenn a fasiszta emigrációval, köztük 
Fercseyékkel is. Ez utóbbiak révén a lapban az elmúlt évben számos (különösen október 23-a körül) 
cikk jelent meg Magyarország ellen. Ez a lap fizette (150 ezer peso) az október 25-én a televízióban 
az ellenforradalmi hiradófilm és egy dokumentumfilm bemutatását. A lap napi 130-160 ezer 
példányban jelenik meg." [MOLXIX-J-l-k. 15/d 7.d., 70/szig.titk./1961.]

Magyar Népköztársaság követsége. 1961.4.10. Beszélgetés Luis Goldmannal. "[...] 
(Alfredo) Palacios szenátorrá történt legutóbbi megválasztása alkalmából nyilatkozatot tett a 
sajtónak, melyben többek között kijelentette, hogy ellene van mindenféle diktatúrának és 
elnyomásnak és szavát mindenkor fel fogja emelni olyan cselekmények ellen, mint pl. a szovjet 
csapatok beavatkozása a magyar belügyekbe 1956-ban. [...] Goldman, aki egyébként könyvet adott 
ki az ellenforradalomról 1957-ben, a vita során megcáfolhataúan bizonyítékokat hozott fel Palacios 
érvelésével szemben, rámutatva arra, hogy Palacios ilyen állásfoglalása csak az amerikai érdekeket

- Tárgy: Külképviseletek sajtó és

452
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Az elkövetkező években a Rabnemzetek Szervezete, amelynek dr. Simon László 

volt latin-amerikai vezetője, a Rabnemzetek Hetét október 23-a körül rendezte. Ezekről 

és más, koloniális megemlékezésekről a Magyar Népköztársaság követsége rendszeres 

jelentést küldött a Külügyminisztériumnak, amelyekből az is kiolvasható, hogy az 

argentínai politikai körök hogyan viszonyultak az 1956-os forradalomhoz.453

A forradalom sajtó- és irodalmi visszhangja

A Délamerikai Magyarság talán legtágabb hatáskörű és legmaradandóbb 

kezdeményezése két spanyolnyelvű kiadvány közzététele: Hungría no se rinde 

(Magyarország nem adja meg magát) és S.O.S. El drama de Hungría. (Magyarország 

drámája), utóbbit Szalay Lajos rajzaival, előbbit eredeti fényképekkel. Mindkét 

kiadvány tízezer példányban jelent meg. A nagyközönség körében történt terjesztésen 

kívül megküldték a hatóságoknak, követségeknek, az összes spanyolnyelvű államok

segítheti elő és egyáltalán nem használ a munkásosztály ügyének. [...] A közelmúltban Buenos 
Airesben járt Kovács Imrét és Varga Lászlót, az un. Magyar Nemzed Bizottmány két tagját Palacios 
is fogadta és előttük újból elismételte az 1956-os ellenforradalommal kapcsolatos álláspontját. - 
Goldman aTribuna márciusi számában cikket írt erről "Palacios szenátor hungaritisze" címmel. [...]" 
[MÓL XIX-J -1 -j -004094-12/147/61,5.d.]

Magyar Népköztársaság követsége. 1962.12.28, Megemlékezés az 1956-os 
ellenforradalomról. "A szélsőjobboldali emigráció ez évben is mindent megtett azért, hogy felhívja a 
figyelmet az 1956-os magyarországi "forradalom" évfordulójára. [...] Az emigrációban az elmúlt évhez 
viszonyítva jelentősen csökkent az 56-os eseményekről szóló megemlékezések száma. Szervezetten 
csak egyedül az Olivosi Magyar Egyesület tartott emlékestet, azonban az 1956-os október 23-t 
egybevonta az Aradi Vértanukról való megemlékezéssel. [...]" [MOLXEX-J-l-j-009346-416/62, 5.d. ] 
Továbbá: 1965.1.25 - Eseménynapló 1964. IV. negyedévben. — 1964.10.23. Az argenünai 
polgári lapok többsége cikket közöl az 1956-os magyarországi ellenforradalom méltatására. Bár e 
cikkek pozitívnek és forradalomnak nevezi az 1956-os ellenforradalmat, a cikkek hangneme nem 
olyan élesen támadó, mint a korábbi években volt. Az argenün antikommunista demokratikus 
központban 23-án Buenos Airesben egy emlékünnepséget rendeztek a "Rab Nemzetek Szevezetei", és 
elhatározták, hogy október 25-31 között Bs.As.-ben különböző rendezvényeket szerveznek, amelyen 
Constantin Visoianu volt román külügyminiszter elnököl." [MÓL XIX-J-1-k. 1965. Arg. lO.d. 
MNK 1/7-1/adm/1965. KÜM 2095] Továbbá: 1965.12.10, Eseménynapló 1965. okt.l-től 
dec. 10-ig. 1965.10.23 - Okt. 23-án Buenos Airesben a jobboldali argentínai emigráns magyar 
szervezetek emlékünnepséget rendeztek az 1956 okt. 23-i magyarországi ellenforradalom 
megemlékezésére. Az ünnep egyik aktusát képezte, hogy a csiksomlyói Szűz Mária szobrot 
felszentelték és körmenetben a városban végigvitték. 1965.10.24. A "Rab Nemzetek Szervezete" 
különböző rendezvényekkel megkezdte 1 hetes antikommunista akcióprogrammját Buenos Airesben. 
Ennek során az 1956-os magyarországi ellenforradalmat a hősiesség példaképének állították a nyugaü 
"szabad világ" lakossága elé. — 1965.10.25. A Centro Húngaro Buenos Aires-i helyiségében 
ünnepélyt rendeztek 1956 október 25-i események megünneplésére. [MÓL XIX-J-1-k. 1965. Arg. 
lO.d.] ,

' . / 4S\
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megfelelő szerveinek, az ENSZ-delegációknak és a spanyolnyelvű országok egyes 

kiemelkedő személyiségeinek. Az El drama de Hungría alcíme: "La Revolución 

Hüngara. Emisiones Radiales en Hungría en orden cronológico desde el 23 de octubre 

hasta el 4 de noviembre". (A magyar forradalom. Magyarországi rádióközvetítések 

kronológiai sorrendben október 23-tól november 4-ig). A kötetet Fercsey János állította 

össze, Simon László és Zbigniev Bau segítségével, de kivitelezését (címlap, tipográfia, 

forma) teljes egészében Szalay Lajos tervezte.454 Noha a rajzok messze a forradalom 

színhelyétől, Argentínában készültek, kevés művészi alkotás tudta kifejezőbben éreztetni 

a forradalom és annak vérbe tiprásának tragikumát. Az ikonográfia egyrészt részleteiben 

autentikus motívumokat ábrázol, másrészt apokaliptikus, bibliai utalások által az 

erőszakot, sőt megerőszakolást, a legyőzetés rémét érzékeltetik. (A 48 rajz két hét alatt 

készült el. Szalayt saját bevallása szerint annyira felkavarták az események, hogy - 

mintegy lázban - napokig nem aludt, csak rajzolt. "Nem illusztráltam. A rádió által 

provokált hangulatban rajzoltam. A rajzokon rajta van - mint egy szósz - az akkori 

hangulat" - vallotta 1989-ben) 455 A kötet kiadásának költségeit a Comité pro Hungría 

Libre, a Délamerikai Magyarság és Czanyó Adóiján Danubio nyomdája biztosította.456

A fentieken kívül, a Délamerikai Magyarság még a Szabadságharc alatt 

megjelentetett egy nemzetiszínű, két nyelvű számot.

Emellett a Frente Común-ban, Argentína harcias antikommunista spanyolnyelvű 

hetilapjában (amelynek egyik alapítója és szerkesztője Fercsey János volt) 1956 őszétől 

minden számban közöltek cikkeket a magyar forradalomról és a magyarországi 

helyzetről. Voltak olyan számok (pl. az 1956. november 23-i), amelyek kizárólag a

454 Szalay Lajos 1948-tól 1960-ig élt Argentínában. Először a Tucumán-i egyetem tanára, majd a 
Buenos Aires-i Képzőművészeti Főiskoláé. Az ott készült 56-al kapcsolatos rajzai következtében 
vándorolt tovább New Yorkba: "Dél-Amerikában, éppen úgy, mint a világ sok más helyén abban az 
időben, a kulturális élet aktív vezetői kommunisták voltak, és persze én is egyetemi nívójú 
entellektüel-körökben mozogtam. így aztán rögtön nehézzé vált a helyzetem, mihelyt szót emeltem a 
magyar nép szenvedése mellett. [...] Argentínában tarthatatlanná vált a helyzet, egyszer a lányomat 
ismeretlenek életveszélyesen meg is fenyegették, ezért pánikszerű gyorsasággal el kellett költöznöm." 
[Szalay Lajos Végtelen a tenyérben. Bakonyi Péter interjúi. Budapest: Múzsák, d/n. (199_?)]

455 Fercsey János mondta el NJ-nak 1998. ápr. 9-én. Az idézet 1956. A magyar dráma. Sümegi György 
"Rajzolt 1956" c. fejezetében (60.1.) található.

456 Az SOS Drama de Hungría-t 1996-ban Magyarországon is kiadták, SOS 1956. A magyar dráma 
címmel Sümegi György szerkesztésében, megtartva a könyv eredeti méreteit és külalakját. Több 
helyen szükséges volt spanyolról magyarra fordítani egyes részeket.
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forradalommal és annak a szabad világra való kihatásával foglalkoztak. A magyar 

szerkesztők mellett a nagy argentin lapok és rádióadók (La Prensa, La Náción, Clarín, 

Radio Belgrano és Radio Mar del Plata) fiatal argentin újságírói dolgoztak. így nem 

csoda, hogy az argentin sajtó akkori számaiban a cikkek tömege jelent meg a magyar 

Szabadságharcról. A La Razón (Argentína legnagyobb délutáni napilapja) többek között 

ezt írta: "Még mindig ellenállnak... És ellen fognak állni, míg kő kövön marad 

Magyarországon. Mert még a kövek között is dobogni fog a szíve egy népnek, amely a 

huszadik század történetének legcsodálatosabb fejezetét írta. Magyarország ma a 

szabadság újjászületett reménye."457

Mint ahogy az argentin társadalom felé irányított tájékoztatásból is kitűnik, az 

argentínai emigrációs sajtó egy éven keresztül a Szabadságharcnak szentelte 

kiadványainak tetemes részét. Lépést tartva az eseményekkel, magyarul is részletesen 

tájékoztatta a kolóniát, ismertette a levert forradalom irodalmát, művészetét.

A már idézett Magyar Ház Értesítője, dr. Theész János szerkesztésében, 1956. 

decemberi számát majdnem teljes egészében a forradalommal kapcsolatos 

eseménysorozatnak szánta. A vezéreik után 7 oldalon keresztül közölte "Az új 

Szabadságharc történetét", majd Mindszenty bíboros rádióadásait. Híreket közölt a 

menekülőkről, a társemigrációk együttérzéséről. Az 56-os eseményekkel kapcsolatos 

versek is megjelentek az Értesítőben, "Ének a pesti hős fiúkról" címmel, a Sáo Paulo-i 

Segesdy László tollából, és a "Gyermek hősök" című cikk, amelyet a "Hadak Útján" 

1956 novemberi számából vett át.

A Délamerikai Magyarság hónapokon keresztül elsősorban a forradalommal 

kapcsolatos híreket közölt. A lap 1957. április 26-i Irodalmi Melléklete főcikként közölte 

A magyar írók kiáltványát és Kocsis Gábor Márciusi kísértők című versét. Külön oldalt 

szentelt a Szabadságharccal kapcsolatos, elsőkként felbukkant verseknek, amelyeket a 

Látóhatártól és Nemzetőrtől vett át: Máté Imre: Meneküléskor; Bartucz János: Anyám; 

Kannás Alajos: Kormos kövek, és A. Mária, 14 éves leány verse, akinek menekülnie

457 Dr. Simon László: "Harc a szabadságért". Délamerikai Magyarság Jubileumi Évk. 1958, 42. 1.
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kellett mialatt még folyt a harc. Versének címe: Szabadságharcos lelkiismeret.458 Itt 

jelentette meg a forradalom az emigrációban egyik legtöbbet idézett versét: Máté Imre: 

Tűzmadár és korommadár...

Tűzmadár és korommadár, 
kiégett fekete határ, 
és tűzszínű, vérpiros ég, - 
vörös tollak és feketék.

A tűzmadár fönt keringett, 
valakinek messze intett, 
két szeme két piros szirom, 
s várt rá egy fehér liliom.

Korommadár észrevétlen 
megjött gyászfénnyel szemében 
s hollóként fölsírt: kár, de kár, 
és mégis jött a tűzmadár.

Tűzmadár jött, lobbant szárnya, 
ki gyűlt minden a határba, 
s kietlen puszta hantokon 
elpihent némán a korom.459

A Délamerikai Magyarság évkönyve az 1957-es évre (amely már 

decemberben megjelent), 81 oldalt szentelt a forradalomnak. A kalendárium minden 

hónapjához fényképet közölt a forradalomról, ilyen feliratokkal: Tüntetők a vigadóban, a 

ledöntött Sztálin szobor,460 budai lánchídfő, elfoglalt orosz tank, orosz katona holtteste, 

a Kilián laktanyánál, felfordított villamos a körúton, szabadságharcos sírja, lengő 

magyar zászló Sztálin szobra előtt, tüntetők a Bem szobornál. Ezt követően A magyar 

szabadságharc története c. fejezetben történelmi dokumentumot közölt: A magyarországi 

rádióadások szövegét 1956. október 23-tól november 8-ig, óráról órára, percről percre. 

A Kossuth, Budapest, Petőfi, Magyar, miskolci (szovjet megszállás alatt), majd a 

Szabad Kossuth rádió, Szabad Eger rádiója, Szabad Szombathely rádiója, Ellenkormány 

adó, Dunapentelei szabad adó, Szabad Csokonai rádió, Rákóczi rádió, Pécsi rádió, Róka

458 Valószínűleg Szigethy Anna Máriával azonos, akinek Vihar volt c. verse a Füveskert-ben jelent meg 
{Amerikai Magyar Hírlap, 1997. okt. 17, 3.1).

459 Nb. a vers utolsó sora lemaradt az Irodalmi melléklet 4. lapjának aljáról.
460 Sztálin neve következetesen kisbetűvel.



152

rádióállomás, és így tovább. Ugyanezt a szöveget jelentette meg spanyol nyelven is, a 

fentebb említett El Drama de Hungría c. kiadványban.

A következő évben, a Délamerikai Magyarság Jubileumi Évkönyve - 

1958-at is a Szabadságharcnak dedikálta a szerkesztő, Fercsey János (Csaknem 250 

oldalt a 370-ből). Vezércikke Az utolsó szó jogán címmel, Nagy Imre szerepét tárgyalja 

kivégzésének tükrében.461 De a szabadságharc irodalmi vetületével foglalkozó fejezet 

talán a legjelentősebb: A magyar szabadságharc költészete - Szalay Lajos 

rajzaival, amely antológiaként jelentette meg az 1950 és 56 közötti tiltott irodalom 

egyes verseit (ezeket később Füveskert címmel adta ki a müncheni Nemzetőr), a 

forradalom alatt írt és a forradalmi Irodalmi Újság-ban megjelent verseket és a külföldi 

visszhangból néhány verset.462

Az évkönyv nem csak a költőket szólaltatta meg. Külön fejezetet szánt a prózai 

műveknek, Novellák az 1956-os magyar forradalom előtti és utáni 

hónapokból címmel.

Az évkönyv irodalmi részének harmadik fejezete: A világ hangja: Világhírű 

írók nyilatkozatai a magyar forradalomról. Itt Albert Camus "A magyarok 

vére", Jean-Paul Sartre "A magyar forradalomról", Howard Fast "Az író és a komiszár", 

Walter Bauer "Tiltakozom", Gabriel Marcel "A fátyol" és Salvador de Madariaga 

"Időszerű kérdés - örök kérdés" című írásai szerepelnek.

Külön fejezetet kapnak a forradalommal kapcsolatos tanulmányok Az írók 

forradalma címmel: "A szabadságharc kulturális előzményei. (Tanulmány a 

forradalom előtti irodalomról)" és "A Magyar írószövetség utolsó kiáltványa".

Nem csak e két argentínai magyar sajtóorgánum tartotta ébren a forradalom 

szellemét. 1957 és 1959 között rendszeresen megjelent a müncheni Nemzetőr spanyol 

nyelvű kiadása, az El Centinela Húngaro.

Könyvek és brosúrák teljes sorozata jelent meg Buenos Airesben, spanyolul és 

magyarul, argentin és magyar könyvkiadók által:463

461 A fontosabb cikkek jegyzékét lásd az 1956 D. mellékletben.
462 U.ott.
463 Lásd Könyvkiadók fejezetet is.
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1957- ben, az SOS. El drama de Hungría folytatásaként, megjelent Szalay Lajos 

Dibujos - Drawings kötete, Jorge Romero Brest bevezetőjével. "Szegény hazám" 

fejezetkezdő rajzzal és "La Tragédia Húngara / The Hungarian Tragedy" sorozat címmel, 

Szalay Lajos az SOS kötetben megjelent 44 rajzot itt további 16 rajzzal egészíti ki. A 

fentebb említett, Délamerikai Magyarság által kiadott Hungría no se rinde mellett, 

nagyszámú dokumentációs anyag jelent meg a forradalomról: Hungría. Informe de la 

Comisión Especial de las Naciones Unidas; Michael Maeckers Hungría en sangre és 

Luis Mercier: La revolución popular húngara. Heckos у documentos, Paul Barton, 

Sztáray Zoltán, Thomas Schreiber és Pálóczy-Horváth György közreműködésével. 

Ezeken kívül egy cikk- és iratgyűjteményből álló brosúra: Nueva víctima de la Bestia 

Rója. Matanza de húngaros. Vuelve la tenebrosa edad de las cavernas en nuestros 

tiempos. (recopilación de artículos у documentos)

Három regény is megjelent spanyolul 1957-ben: Веке László (álnév) Diario de 

Budapest, Octubre de 1956 , Heller Andor No somos más camaradas , James A. 

Michener Elpuente de Andau, és Bálint Imre saját költségén kiadott könyve: Hungría no 

muere, amelyet H. Lagh fordított spanyolra.

1958- tól kezdve további dokumentum-kötetek jelentek meg Argentínában a 

szabadságharccal kapcsolatosan: 1958-ban Nagy Imre Contradicciones del 

comunismo, C. Viola Soto fordításában, valamint a Nemzetközi Jogász (Comisión) 

jelentése: Informe sobre la situación en Hungría у la regla de derecho. 1959-ben a 

Nemzetőr kiadásában (Asociación Cultural Argentina pro Hungría néven) a Füveskert 

spanyolnyelvű fordítása: Liras en las catacumbas. Reflejo literario de la poesía у de la 

revolución húngara. Ugyanabban az évben adta ki a Kraft kiadó Melvin Lasky El libro 

blanco de la Revolución Húngara; El relato de la insurrección de octubre tál сото ha sido 

registrada en documentos,464

464 Magyar Népköztársaság. 1959.6.5. Magyarországgal foglalkozó könyv megjelenése. "A 
Délamerikai Magyarság május 21-i száma hírt ad arról, hogy a legnagyobb argentin könyvkiadó az 
Editorial Kraft a közeljövőben megjelenteti a magyar ellenforradalomról készült fehér könyvet 
spanyol nyelven. - Az említett könyv valóban meg is jelent a BuenosAires-i könyvkereskedésekben, 
melynek szerzője Melvin J. Lasky. Eredeti kiadójának cime: Martin Seeker, Vanburg LTD, London. 
Az idézett könyv a magyarországi ellenforradalom külföldi visszhangjának dokumentum



154

Két könyv jelent meg a forradalom ötödik évfordulójára (1961). Az egyiket 

"Historiador" (Történész) álnéven: La Argentina у la revolución húngara en el ano 1956 

a Mindszenty Akadémia adta ki. A másik címe Hungría. Octubre 1956 - Octubre 1961 

(UNEHL kiadó). 1963-ban A. Berle és társai szerkesztésében: El caso no resuelto de 

la Hungría ocupada por la Unión Soviética 1956-1963 került kiadásra.

Számos magyar nyelvű könyv is megjelent Argentínában a forradalommal 

kapcsolatosan (a fentebb említett 1957-es és 1958-as Délamerikai Magyarság 

évkönyvei mellett). 1957-ben Czanyó Adóiján kiadta James A. Michener Az andaui 

híd c. "best-seller"-ét, Mikszáth Antal fordításában, a világnyelveken megjelenő 

kötetekkel egyidejűleg. 1959-ben megjelent Maróthy-Meizler Károly Az ismeretlen 

Mindszenty című kötete.

A szabadságharc tizedik évfordulójára az Argentínai Magyar Újság 

spanyolnyelvű mellékletet adott ki.465 Emellett a lap 1966-os Évköny vé-ben is nagy 

teret ad a forradalomról való megemlékezésnek.466

1966-ban dr. Vácz Elemér egy a forradalommal kapcsolatos angol és 

spanyolnyelvű kiadványok bibliográfiát adott ki La revolución húngara en el ano 1956. 

Datos bibliográficos pora el mundo hispánico ("Az 1956-os magyar forradalom. 

Bibliográfiai adatok a spanyol-nyelvű világ számára") címmel.

Mint érdekesség megemlíthető, hogy az 1966-ban, a Nemzetőr kiadásában 

megjelent 1956-os vers antológiában, a Gloria Victis-Ъеп, megjelent egy argentin költő 

verse: "A Hungría. Ano 1956", dr. Máthé Ernőnek ajánlva.467 Szintén a Gloria Victis- 

ben található egy frappáns, Spanyolországból, Ramón Cué Romano tollából származó 

vers: "Te hemos dejado sola", amelyet számos argentin újság közölt.

Az argentin társadalom széles körben megemlékezett a forradalom 10. 

évfordulójáról: ünnepségek, előadások, rádióinteijúk, cikkek egész sorozata jelent meg.

gyűjteménye, néhány a már otthon ismert képekkel illusztrálva. A könyv ára 250 peso. Amennyiben 
megvételét szükségesnek tartják, kérem mielőbb közölni." [MÓL XDí-J-l-k. Arg.4/j.3.d.]

465 1966. okt. 21-i szám.
466 A tartalmat részletesebben lásd 1956 D. mellékletben.
•467 a verset dr. Mikszáth Antal fordította magyarra. Lásd. 1956 E. melléklet.
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Bizonyítéka ennek a kereken 100 újságcikk,468 amit a Magyar Népköztársaság 

követsége 1966. november 24-én felterjesztett a Külügyminisztériumnak "Az 

ellenforradalom 10. évfordulója" tárgyában. A cikkek - köztük nagyszámú vezércikk - a 

forradalom vérbetiprásáról és az ezzel kapcsolatos megemlékezésekről adnak számot, 

nemcsak Buenos Airesben, hanem az ország számos nagy városában is (Córdoba, Santa 

Fe, Mar del Plata, San Carlos de Bariloche, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Rosa, 

Rosario, La Plata, Corrientes, Paraná, Posadas, San Luis, Concordia, sőt: az uruguayi 

Paysandú és Montevideoban is, stb.).469

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KÖVETSÉGE ÉS 
AZ 1956-OS FORRADALOM

Az 1956 októberében kirobbant események és argentínai visszhangjuk 

természetszerűleg félelmet és visszautasítást váltott ki a Magyar Népköztársaság 

tisztségviselői között. A hatóságok és az argentin nép nagy többségének egyértelmű 

megnyilatkozása a forradalom mellett, a tüntetések, felvonulások, sajtócikkek sorozata, 

bizonytalanságot váltott ki a követség részéről. 1956. november 10-én Nagy Sándor 

követ így jelentett:

Udvariassági látogatás Rojas alelnöknél. - "Miniszter Elvtársnak jelentem, 
hogy november 8-án fogadott Rojas argentin alelnök. [...] Meglepett, 
hogy éppen most fogadott, amikor a magyarországi eseményekről a 
legvadab híreket terjeszti az argentin propaganda, így a sajtó, rádió, 
televízió. Nem vitás, hogy az argentin hivatalos szervek támogatásával 
nagy erővel támadják elsősorban a Szovjetuniót, és a kommunista 
mozgalmat. Azon kívül, hogy támadást indítottak a Kádár-kormány ellen, 
bennünket nem támadnak, megnőtt sajnos a "tekintélyünk" a reakciós 
elemek előtt. A magyarországi események fegyvert adtak az ellenséges 
tábor kezébe, s mozgósítottak minden reakciós erőt. Valószínűnek tartom, 
hogy Rojast is ilyen szempontok vezették, hogy éppen most fogadott. Fel 
voltam készülve, hogy feltesz provokációs kérdéseket, mint ahogy feltett 
Pavlicsek csehszlovák követnek, amikor fogadta. [...] Kifejtettem, hogy a 
jelenlegi idő nem kedvező a látogatásra, szerettem volna nyugodtabb 
légkörben megejteni azt. Válaszában azt mondotta, nem számít, hogy

468 Spanyol nyelven, de van köztük a társemigrációktól (pl. olasz, német) származó cikk is.
469 MÓL XDC-J-l-j. 1966. Arg. - MNK 92/SZT/1966, 25.d. Lásd 1956 F. melléklet
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nyugtalanság van Magyarországon, ők megértik ezt, és a magyar néppel 
éreznek. (Valószínű, másra gondolt mint én).

A Külügyminisztérium 1956. december 10-én pontos utasításokat küldött az

argentínai követnek az 56-os eseményekkel kapcsolatos teendőkről:

470

Az Argentínába és a környező országokba érkezett magyarok sorsának 
figyelemmel kisérése. “Mint ismeretes, az elmúlt hetek eseményeinek 
következtében több mint százezer magyar távozott nyugatra, akik közül 
sokan Argentínában, Chilében, Bolíviában, stb. kívánnak letelepedni. A 
fenti országokba disszidált magyarok megnövekedett száma már most arra 
enged következtetni, hogy a magyarok közötti munka a jövőben az 
eddiginél is jobban előtérbe kerül. E kérdés jelentőségét növeli az a tény is, 
hogy a nyugatra szökött magyar állampolgárok jelentős része már most 
vissza akar térni hazájába. - A fentiek alapján fel kívánjuk hívni a köv. 
figyelmét az alábbiakra. 1. Kisérjék figyelemmel az Argentínába, 
Bolíviába, Chilébe és Uruguayba (ha mód van rá, a többi latinamerikai 
országba is) érkezett magyarok számát, sorsuk alakulását valamennyi 
vonatkozásban, 2. milyen szervek foglalkoznak a fenti államokba 
érkezőkkel, 3. milyen tevékenységet fejtenek ki az újabban kiérkezettek 
között a reakciós magyar szervezetek, 4. mi az álláspont a haladó magyarok 
körében az újonnan kiérkezett magyarokkal kapcsolatban, 5. milyen 
támogatásban részesülnek a menekültek, mely társadalmi szervezetek 
részéről, 6. magyar állampolgárok letelepedési területei, munkába való 
elhelyezkedésük alakulása, 7. nyilatkozataik, hangulatuk, stb. - A fentiek 
figyelemmel kisérésén és tanulmányozásán kívül, a lehetőség szerint 
igyekezzenek kapcsolatba kerülni az emigránsok megfelelő 
csoportjaival.471

Amint azt már fentebb vázoltuk, az 1956-os események kapcsán az argentínai 

kommunista külképviseletek helyzete válságossá vált. Nemcsak az argentin hivatalos 

körökben, az argentin lakosság szemében, hanem saját táborukban is. A Magyar 

Népköztársaság alkalmazottai közül többen disszidáltak, kiváltképpen a kereskedelmi 

kirendeltség köréből.472 A Külföldi Magyarok Referátuma 1957. december 9-i levelében 

ezt a folyamatot így értékeli ki:

Az emigráció kevésbé szervezett, de mégis igen jelentős és számottevő 
rétege a lojális emigráció. Az elmúlt évek gyakorlata megmutatta, hogy 
helyes volt a lojális emigrációs szervezetek támogatásának erősítése. A 
múlt évi októberi ellenforradalomig ezek a lojális szervezetek és 
egyesületek jelentős sikereket értek el, nem kis részben követségeink 
helyes irányító tevékenysége eredményeképpen. Az októberi 
ellenforradalom után új helyzet állt elő ezen a téren. Sokan politikai 
álláspontjuk megváltoztatása, igazi arcuk megmutatása, félelem, egyéni

470 MÓL XIX-J-l-j-007987-335/56,5.d.
471 1956.12.10. MÓL XlX-J-l-j. 20/a lO.d. KÜM-007923.
472 1957.3.7. MÓL XEX-J-l-j-003026/57
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meggondolás, stb. következtében kiléptek a haladó emigrációs 
szervezetekből. Több haladó egyesületünk vezetését jobboldali elemek 
vették kezükbe, miután a régi vezetést erőszakkal leváltották, vagy a fenti 
okok miatt lemondott. Egyes országokban ezeknek az egyesületeknek a 
vezetőit üldözték, letartóztatták, máshelyen megtámadták az egyesület 
épületét és azt az illető ország rendőrségének segítségével birtokba vette a 
jobboldali emigráció. Ezen a téren elsőrendű feladatunk a haladó és lojális 
emigrációs szervezetek, egyesületek helyzetének megvizsgálása, majd 
ezután fokozottabb erővel megindítani ezekben a munkát. Célunk, hogy ez 
a munka még eredményesebb legyen, mint az ellenforradalom előtt volt. A 
haladó és lojális emigrációt szervezettebbé kell tenni, hogy támaszkodni 
lehessen rá, pl. a hazai sajtó és egyéb propagandaanyagok 
elhelyezésénél.473

Ugyanakkor - 1957 végén - leszögezi a jobboldali emigrációs szervezetekkel 

kapcsolatos irányelveket;

Az emigrációs munka másik fontos területe a jobboldali emigráció 
szervezeteinek, vezető személyeinek, sajtóorgánumainak figyelemmel 
kisérése, ennek dokumentálása és illtékes szerveink tájékoztatása e 
kérdésről. Az októberi ellenforradalom is megmutatta, milyen fontos 
politikai feladat a jobboldali emigráció tevékenységének figyelemmel 
kisérése.

Az emigráció ezen szárnyának eddigi megfigyelései azt bizonyítják, hogy 
létszámához, szervezeteinek számához és ezek világviszonylatban kiterjedt 
hálózatához viszonyítva korántsem egységes. Az egységre törekvés egy 
állandó, de soha meg nem valósítható tendencia. Lehetetlenné teszik ezt a 
különböző politikai és anyagi érdekeltségek. Mint érdekességet kell 
megemlítenünk, hogy az ellenforradalom alatt, illetve után mutatkozott 
bizonyos egység (pl. segélynyújtás a "menekülteknek") de 1957. elején 
már ismét mindenki (szervezetekre és személyekre gondolunk itt) a maga 
vezetése alatt kívánta megvalósítani az emigráció egységét. Ezt a tényt 
ügyes politikai munkával ki kell használni. Néhány kiemelkedő, nem túl 
reakciós személy hazahozatala további bomlást idézhet elő.

Különösen fontosnak tartjuk a jövőben az emigráció olyan nemzetközi 
szervezetei tevékenységének figyelését, mint a Rabnemzetek Szövetsége, 
az Antibolsevista Nemzetközi Szervezet, Szabad Európa Bizottság, 
amelyek a Szovjetunióból és a népidemokratikus országokból külföldre 
távozott jobboldali emigrációnak [alkotják] közös nemzetközi szervezeteit, 
mint a Nemzeti Bizottmány, a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége, a 
Strassburgi Forradalmi Tanács (Kéthly, Király, Kővágó), a Király Béla 
által szervezett Magyar Szabadságharcos Szövetség, a szociáldemokrata 
csoportok tevékenysége az egyes országokban, valamint az írók és 
értelmiségiek szervezetei. Ezeken túlmenően az egyes országokban lévő 
jobboldali fasiszta emigrációs szervezetekről és azok tevékenységéről 
kivánunk a követségeinktől állandó tájékoztatást kapni.

473 1957.12.9. MÓL XDÍ-J-l-j- Argentína 005471/1957, 20/a, lO.d. "Emigrációval kapcsolatos 
feladatok Argentínában".
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A jobboldali magyar emigráns szervek és személyek aktiv, politikailag az 
argentin tömegekre nézve is káros és jelentős tevékenységet fejtenek ki. 
Már az ellenforradalom előtt is tekintélyes befolyással biró emigráns 
szervezetek működtek Argentínában. (Pl. Centro Húngaro, MHBK és 
stb.) Az ellenforradalom alatt és után ezen jobboldali szervezetek 
tevékenysége fokozódott. Aktív tevékenységük, valamint átmeneti politikai 
megerősödésük elsősorban az által vált leheteségessé, hogy az úgynevezett 
magyar ügy napirenden tartása a nyugati imperialista körök érdeke volt. 
Ezen jobboldali szervezetek és személyek tevékenységét hivatalos argentin 
körök sok esetben politikailag, anyagilag és erkölcsileg egyaránt 
támogatják.474

Dr. Simon László, a Délamerikai Magyarág szerkesztője elemzése szerint, "a 

magyar szabadságharc elleni küzdelem során a bolsevista propaganda Argentínában is 

óriási erőfeszítést tett, hogy a tiszta forradalmat beszennyezze, rágalmazza."475 Ennek 

egyik eszköze Goldman Lajos Vihar Magyarországon című könyve volt. A könyvet a 

követség a következő feljegyzéssel terjesztette fel:

Goldman Lajos a Buenos Airesben spanyol nyelven megjelenő Tribuna c. 
haladó zsidó lap főszerkesztője könyvet írt a magyar eseményekről. 
Könyvének 1 példányát Kádár elvtársnak dedikálta. A könyvből Kádár 
elvtárs részére készített kivonatát tájékoztatás céljából mellékelten 
megküldjük.

A könyv ajánlása így szól: "Kádár János elvtársnak, kinek forradalmi vezető 

egyénisége megszemélyesíti azokat a hősöket, akik harcaikkal megvédték a haladó és 

szocializmust építő Magyarországot. A legőszintébb elismeréssel és tisztelettel Luis 

Goldman."476

1957-ben a Külügyminisztérium egy, az októberi 23-i eseményeket bemutató 

dokumentációs kiállítást tervezett, amely "baráti és kapitalista országokban kerülne 

bemutatásra":

A kiállítás anyaga az október 23-i eseményeket mutatná be. A téma 
kényes, így egyes országokban nem kívánatos, szervezett ellenakciókra és 
provokációkra adhat alkalmat. Ezért szükségesnek tartjuk Követ elvtárs

474 U.O.
475 "Harc a szabadságért", Délamerikai Magyarság Jubileumi Évkönyve 1958, 44.1.
476 A könyv tartalma- 1. fejezet "Példák az állattan részére" (dr. Simon László, Oláh György, Keleméry 

Tamás, Haynal Miklós, Bobrik Amó és Sorg Antal argentínai emigránsokról). 2. "Az Amerika 
Hangja"; 3. A brit oroszlán. 4. Kalózok Algírban. 5. Izrael a kórusban. 6. Epizódok a magyar 
történelemből. 7. A koldusok Magyarországa. 8. A fasizmus Magyarországon. 9. A hajnalhasadás. 
10. Sikerek és hibák. 11. A vihar előestéjén. 12. A fasiszta vihar. 13. Erkölcsi és jogi okok. 14. A 
robbanó kör. [1957.7.2. MÓL XK-J-k-Arg-4/j-1957,3.d.]. [Lásd továbbá Könyvkiadók fejezetet].
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véleményének kikérését, mielőtt a kiállítás végleges formájáról és 
Argentínába való kiküldéséről döntenénk."477

A kiállítás bemutatására 1958. augusztus 20-án került sor a Törekvés 

helyiségeiben:

Az alkotmány ünnepén nyitották meg az egyesület helyiségében az 
ellenforradalmi dokumentációs kiállitást is, amit a sajtóosztály küldött 
részükre. [...] A megjelentek száma 180-200 személy volt. [...] 
Felolvasták Zalka elvtársnak a Magyar Vöröskereszt nevében írt 
köszönőlevelét is. E levél megírásával, ill. átadásával tovább várni nem 
lehetett, ugyanis egy éve elmúlt már, hogy a "Törekvés" a Magyar 
Vöröskereszt részére elküldte az egyesület által gyűjtött gyógyszereket és 
gyermektápszereket. A legutolsó Ígéretet a "Törekvés" négy hónapja, 
vagyis a magyar kormánydelegáció ittlétekor kapta a levél elküldésére. Az 
Ígéret azonban mind a mai napig csak ígéret maradt.478

A forradalom elleni dokumentációhoz hozzátartozott az ezzel a témával foglalkozó 

könyvek teijesztése is. Ezzel kapcsolatosan a Külföldi Magyarok Referátuma így ín

Tekintettel arra, hogy a követség a hivatkozott számú jelentéséhez nem 
csatolta az ellenforradalommal kapcsolatos könyvek listáját, mellékelten 
megküldöm 2-2 példányban az alábbi könyveket: A gombkötő halála, 
(Molnár) Hullámverés, (Urbán) Forgószél, Lesz még gyümölcs a fán, 
Októberi vihar.479

Az Argentína és a Magyar Népköztársaság közti diplomáciai viszony a forradalom 

utáni időkben nem javult. Nagy Imre kivégzése ennek a kapcsolatnak még kevésbé 

barátságos vetületet adott:

[...] 1958-ban a két ország között több barátságtalan lépésre került sor 
argentin részről. A képviselőház Nagy Imre és bűntársai kivégzésekor 
"általában" elitéit minden politikai ügyben hozott halálos ítéletet: Frondizi 
és más vezetők, megbeszélést folytattak Kővágó Józseffel: Florit

477 1957.3.28. MOL XIX J-l-j-001747/57, 5.d. "Az október 23-án kezdó'dó' események bemutatásánál 
kiemelnénk, hogy annak jellege már a tüntetés első napjától kezdve eüenforradalmi volt. (Szovjet 
emlékművek meggyalázása, címerkivágás a zászlókból, vörös zászlók égetése, vörös csillagok 
eltávolítása, könyvégetés, stb.) Megmutatnánk, hogy első perctől kezdve szervezett, ellenforradalmi, 
diverzáns csoportok működtek, akik tervszerűen a stratégiai fontosságú pontok birtokbavételére 
törekedtek. (A nyugatról átdobott kémek, diverzánsok szerepe.) A külföldi imperialista körök által 
sugalmazott szélsőjobboldali, soviniszta, revizisonista követeléseiket szocialista jelszavakkal 
álcázták. - A Nagy Imre kormány árulását a kiállítás - szöveggel - röviden összefoglalva 
ismertetné. 1. A követelések kritika nélküli elfogadása 2. Garancia nélküli semlegesség deklarálása. 
3. A varsói szerződés önkényes felmondása. 4. ENSZ beavatkozás kérése. 5. Az ellenforradalmi 
pártok tevékenységének eltűrése. 6. Olyan többpártrendszer létrehozása, amely a szocializmus 
alapjainak feladását jelentette. - A tüzszünet alatti véres, ellenforradalmi terrorcselekményeket 
bőséges dokumentációs anyaggal mutatnánk be. [...]"

1958.8.25. MOLXIX-J-l-j. 20/d ll.d. 224/szig.titk./1958.
479 1958.11.20. Külf.M.Ön.Ref. 003498/3/szig.titk.
478
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külügyminiszter memorandumot vett át egy fasiszta magyar újságírótól 
ENSZ-delegációnk mandátum ügyében .480, 481

480 1958.12.22. MÓL XK-J-l-j. l/a. l.d. Latinamerikai referatura. Tárgy. Javaslatok az 1959. évi 
irányelvek latin-amerikai vonatkozó részére.

A Külügyminisztérium által kiadott, az 1956-os forradalommal kapcsolatos irányelvek, 
valamint a külképviselet jelentéseinek dokumentumjellegű fontossága indokolttá teszi, hogy a 
következő leveleket facsimile formában mellékeljem: (1). 1956.10.30 - MNK követsége: 
Követségünk helyzete a legutóbbi magyarországi eseményekkel kapcsolatban. [XK-J-l-j-00495- 
332/56, 5.d.] (2). 1956.11.15 - MNK követsége: Hogyan reagál Argentina a magyar eseményekre. 
[XIX-J-l-j-007986-334/1956, 5.d.] (3). 1957.1.4 - KÜM: Hogyan reagál Argentína a magyar 
eseményekre. pCIX-J-l-j-007986-334/56,5.d.] (4). 1957.1.17 - MNK követsége: Sajtóösszefoglaló. 
Hogyan reagál Argentína a magyar eseményekre. [XDC-J-l-j- 00480/38/1957,5.d.] (5). 1957.1.17 - 
MNK követsége: Fasiszta magyar emigráció tevékenysége. [XK-J-l-j 20/f, ll.d.] (6). 1957.12.9 - 
Külföldi Magyarok Ónálló Referaturája: Emigrációval kapcsolatos feladatok Argentínában. [XIX-J-l- 
Argentína 005471/1957, 20/a, 10.d.] (7). 1957.12.14- MNK követsége: Az október 23-i események. 
[XK-J-l-j- 005805-57/132/1957, 5.d.]. Lásd 1956 G. melléklet.
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V. KERECSENDI KISS MÁRTON

A második világháború után nagy számban kerültek írók, újságírók, publicisták 

Argentínába: Czanyó Adóiján, Dezső László, Fercsey János, Kerecsendi Kiss Márton, 

Kótai Béla, Maróthy-Meizler Károly, Mikszáth Antal, Oláh György, Simon László, 

Vajay Szabolcs, Vörösváry István. Működésükre - ha röviden is - a Könyvkiadók és 

Sajtó fejezetekben több ízben utalok.

Közöttük 1955 közepéig kiemelkedő szerepet játszott Kerecsendi Kiss Márton. 

Argentínai magyar közéleti és írói munkássága révén képviselője annak a szellemi 

életnek, amely az 1948 körül érkezett emigrációt fémjelezte. Pályafutása példázza az 

emigráns író súlyos megélhetési gondjait, de ugyanakkor közösségi felelősségvállalását 

és alkotóképességét is.

Kerecsendi Kiss Márton 1947-ben, 30 évesen érkezett Argentínába. Első időkben, 

mint legtöbb emigráns, másik két családdal együtt élt egy lakásban, "vidám 

nyomorúságban".482 Egy éven belül Vörösváry Istvánnal Magyar Út néven lapot 

indított, majd 1949-ben ennek folytatását, a Magyarok Útját, amely egyben könyvkiadó 

vállalat is volt. Vörösváry volt a kiadó, adminisztrátor és nyomdász, Kerecsendi volt a 

szerkesztő. Együtt szedték, tördelték, nyomták az anyagot és sokszor még az ólmot is 

együtt cipelték haza, Buenos Aires másik végéből.483 "Betűvetés" c. versében így 

emlékezik:484

482 A négy-négy tagú Vörösváry és Bodócsy családokkal, kétszobás lakásban: "[Vaszary Pirivel - 
Bodócsy Endre feleségével] közeli szeretet fűzött össze bennünket; családjával együtt Ő is ott húzódott 
meg velünk, Vörösváryék kis lakásában, ahol mindnyájan vidám nyomorúságban éltünk". 
(Emlékkönyv 201.1.).

483 Lásd Sajtó és Könyvkiadók fejezeteket. [NB. A Magyar Népköztársaság Buenos Aires-i követsége 
1954. január 11-i jelentésében a "Kapitalista országokban megjelenő magyarnyelvű sajtók politikai 
irányzata" tárgyában a Magyarod Útjá-ról mindössze ezt írja: "A szélsőjobboldali, nyüas időszaki lap 
kiadói és szerkesztői 1949-i alapításától Kerecsendi Kiss Márton és Vörös vári (sic) István. Előbbi 
súlyos tüdőbeteg". Mind a lap irányzatát, mind Kerecsendi Kiss egészségi állapotát ületően téves 
adatokat közöl a jelentés. [1954.1.11. MOLXIX-J-l-j. 20/b 10.d.]

484 Rőzseparázs 155.1.



162

Egykor betűvetésre neveltem 
hancűrozó, víg gyerekhadat.
S most könyvet nyomtatok az éjben, 
a ködös argentin ég alatt.
Könyvet nyomtatunk Pistával az éjben, 
mint két középkori barát 
Kezünk alatt a gép mormogja el 
kínjainkat s a betű mámorát.

írásaiban és közéleti munkálkodásában mértéktartó és objektív volt. Ha támadások 

érték, nem volt hajlandó személyeskedéssel visszavágni, méltatlanul reagálni. 

Ellenkezőleg, a békítés, a megbocsátás hangját ütötte meg. Nem kis dolog volt ez a 

háború utáni időben, amikor még az egy világnézetűek között is sokszor éles 

vádaskodás, gyűlölködés, pártoskodás uralkodott. Ilyen szellemben íródtak vezércikkei. 

Többek között: "Beszéljünk egymással őszintén", "A megújulás útján", "Segítsük 

egymást!", "Megszületik-e a szeretet?".485 Emellett szüntelenül buzdította a kolóniát, 

rámutatott a pozitívumokra, amelyekre büszke lehetett. A Magyarok Útja 1950-es 

karácsonyi számában "Mérleg az argentínai magyarság kulturális munkájáról" címmel, 

felsorolja a színházi élet, a könyvkiadás, a képzőművészetek, a tudományos és kulturális 

munka, az ifjúság nevelése, az egyházak terén elért eredményeket. "A földgolyó egyetlen 

pontján sincs ma együtt annyi első vonalbeli magyar színész, aki így, teljesen szabadon 

beszélhet. Semmilyen más kolónia - még az angolok sem - tudnak itt fenntartani 

maguknak még csak hasonló színházat sem. Nincs közkönyvtár, igaz. De erőteljes 

könyvkiadás folyik: A teljes Petőfi kötet, Prohászka imakönyve, a magyar Nótafa 

sorozat, Mindszenty hercegprímás meghurcoltatásáról szóló könyv spanyolnyelvű 

kiadása, Vaszary János és Wass Albert emigrációs művei.486 Képzőművészet terén is 

felmutatunk eredményeket: dobosi Szabó László és Kőrössy János kiállításai, Szalay 

Lajos, "a félelmetes kifejező erejű, modem grafikus" meghívása a Tucumán-i egyetemre, 

Krúdy Ferenc képei, aki "Nagybánya levegőjét hozta", Daday Ferenc freskói az Éva

485 Magyar Út 1949.4.2, 1949.4.23; 1949.6.3., Magyarok Útja 1950.karácsony. - Publicisztikai 
írásainak - és egyben az emigrációs lapkiadás - célját Kerecsendi versben is megírta a Magyarok Útja 
1949.7.21-i számában, az 'Lgy újság nevében" c. versében.

486 Közkönyvtár: utalás a Segélyegylet könyvtára körüli harcra. Lásd "A Magyar Népköztársaság 
könyvkiadás- illetve könyvterjesztés-politikája" a Könyvkiadók fejezetben. A felsorolt könyvek mellett 
lásd "Könyvkiadás kronológiája", u.o.



163

Perón alapította "Ciudad Infantil" számára.487 Tudományos vonalon: Aczél Márton 

zoológus- és Ferdinándy Mihály növénybiológus professzorok publikációi.488 Kulturális 

szinten a Mindszenty Akadémia spanyolnyelvű könyvsorozata a magyarság nemzetközi 

helyzetéről. És mindezek mellett istentiszteletek, bálok, táncmulatságok, irodalmi esték, 

magyar iskola: mind a nemzeti összetartást szolgálják. [...] Mint magyar szellemi pólus, 

mint a bolsevizmus által eltaposott magyar nemzeti gondolat újjászületési centruma, az 

argentínai magyarság ma a legfontosabb közösségek egyike" - írja a cikkben.

A szerkesztő Kerecsendi sokszor humoros, olykor tanáros hangot ütött meg. 

"Mátézás közben" című rovatában Göre-Gáborosan írta meg észrevételeit a kolónia 

életéről, mindennapjáról. A lap hírrovatában, a "Kolónia Fülé"-ben 1949. március 14-én 

többek között ezt olvashatjuk:

Szomorúan számolunk be arról a meghívóról, amelyet egyik Buenos Aires- 
i magyar egyesületünk küldött szét tagjainak és barátainak. A meghívó 
tizenegy sorában 29 helyesírási hibát találtunk... Nem számítva a mondatok 
szerkezeti magyartalanságait. - Ámbár a huszonkilenc hiba már javulást 
jelent, mert az előtte kibocsájtott meghívóban még 36 helyesírási hiba 
volt... Mi azt szeretnők, hogy a magyar meghívókban egyetlen helyesírási 
hiba se legyen! Felajánljuk ezért a Magyar Út szerkesztőségét, amely 
boldogan vállalja az egyesületek meghívóinak szövegezését, ízléses 
megtervezését, nyomdai javítását Természetesen, ingyen!

Kerecsendi világosan látta, hogy csak erős intézmények által maradhat fenn az 

emigráció. 1949-ben alapító tagja volt a Centro Húngaro-nak, amely rövidesen a Buenos 

Aires-i szellemi élet központjává vált.489 Ugyanabban az évben előadást tartott az 

argentínai magyarság kulturális feladatairól490 Az újságon keresztül hirdette egy, az 

egész magyar emigrációra kiteijedő tudományos és kulturális intézmény szükségességét. 

Ez 1949 decemberében létre is jött Mindszenty Tudományos és Társadalmi Akadémia

487 A Gyermekek Városa. Daday Ferenc festőművész, a Hunnia-filmgyár egykori díszlettervezője 
készített számos freskót benne. (DélamerikaiMagyarság, 1949. júl. 22)

488 Ferdinándy Mihály 1947 és 1950 között élt Argentínában: a Mendoza-i egyetem etnológia és 
archeológia, majd a középkori történelem tanáraként. (NYÍL) [Lásd Mindszenty Akadémia]

489 Lásd Az 1948-as emigráció fejezet Centro Húngaro alfejezetét.
490 Az előadás szövege a Teleki Pál Cserkész-munkaközösség "Jó munkát!" füzetek 2.számaként 1949 

vagy 1950-ben nyomtatásban is megjelent
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néven. (Kerecsendi a művészeti és irodalmi osztályának lett tagja.)491 Ugyanabban az 

évben, a budapesti kirakatperek idején, az újság hasábjait használta fel a tiltakozásra és 

arra, hogy szervezett fellépésre ösztönözze az argentínai magyar emigrációt. Mint a 

szabad világ magyarlakta városaiban mindenütt, Mindszenty bíboros letartóztatása 

Buenos Aires-ben is hatalmas reakciót váltott ki. (A tiltakozás egyik kifejezése volt az 

akadémia "Mindszenty" elnevezése.) A helyi megmozdulásokon túlmenően, Kerecsendi 

Kiss Márton egyike volt azoknak az emigráns magyar íróknak, akik aláírták a világ 

népeihez intézett kiáltványt Mindszenty bíboros meghurcoltatása ellen.492

Az ifjúság magyar neveltetésének ügyét is mindenkor támogatta: toborzással, 

gyűjtéssel, hirdetésekkel, vagy akár egy-egy lelkesítő cikkel: A Girsik házaspár hétvégi 

magyar iskoláját, az Angolkisasszonyok Plátanos-i intézetét, a cserkészcsapatokat, a 

Zrínyi Ifjúsági Kört. Már Kanadában élt, amikor 1956-ban megküldték neki értékelés 

végett a Zrínyi kör költészetismereti verseny eredményeit. Válaszában a következőt úja:

Mindenki győzött. Mert győzött, aki kitalálta a nagyszerű mérkőzést és aki 
résztvett a versenyfutásban, verssorok és strófák finomművű kis akadályai 
felett. - Az eredménynél is többet ér a bizonyosság, hogy vannak 
fiataljaink, akik idekint is építik magukban az elveszíthetetlen hazát, ahová 
tartozni épp olyan gyönyörűség mint fájdalom.493

Amikor kellett, kemény kritikát gyakorolt. Egyik legerőteljesebb cikke 1953. május 

20-án jelent meg, a Centro Húngaro viharos vitái alatt, amikor két élesen elkülönült 

csoportra oszlott a tagság:

491 A Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia tizenöt éve (1949-1963) Argentínai 
magyar kultúlmunka. 1. szám. Buenos Aires. 1963. Lásd továbbá Mindszenty Akadémia alfejezeteL

492 A többi között a következő írók írták alá: Németországból Nyíró József, Wass Albert, Flórián 
Tibor, Ölvedi János, Kannás Alajos, Bakó Elemér; Ausztriából Zathurecky Gyula, Szathmáry Lajos, 
Rónai Zoltán, Könnyű László; Olaszországból Horváth Béla. Az amerikai kontinensről: Kerecsendi 
Kiss M. [Borbándi: A magyar emigráció életrajza 1945-1985 I. 287.1.]. — A Mindszenty-perról 1951- 
ben az Egyesült Államokban film készült. Spanyol nyelven "Acusado de traición" [Árulással vádlott] 
címmel mutatták be Argentínában. A Magyar Népköztársaság követsége a következőt 
jelentette: "Jelentem Külügyminiszer elvtársnak, hogy az egyik fővárosi moziban bemutatásra került a 
Mindszenty perről készült északamerikai film. A napi lapok bő kommentárt és publicitást szenteltek 
neki. Az első előadások, melyen valószínű a klerikális, fasiszta reakció nagyszámban vett részt, tapsok 
kíséretében, telt házzal játszódtak le. - Feltételezhető, hogy a filmet országszerte be fogják mutatni, 
ezért véleményem szerint helytálló volna ha a követségünk jegyzékben tiltakozna az itteni 
Külügyminisztériumnál." [MÓL 1951.11.19. XK-J-l-k. 18/f 10.d.MNK 561/biz. 1951]

493 Magyar Ház Értesítője 1956 július, Ifjúsági rovat.
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Mi a helyzet, ha egy nemzet fiai száműzetésbe kényszerülnek és a maguk 
belső életét illetően felszabadulnak a hazai törvénytár paragrafusai és a 
hagyományok kötelmei alól? Az űzött, lázas, nyugtalan emigráns lélekre 
mindenképp az a veszély leselkedik, hogy magukkal sodorják a 
szenvedélyek. Feloldódnak benne azok a nemes gátlások, amelyek 
végeredményképpen a társadalom erkölcsi kötőanyagát jelentik. [...] A 
kritikának nem vagyunk ellenségei. Szükség van a kritikára. Anélkül nincs 
is egészséges közösségi munka. De kritika címén mások becsületében 
gázolni csak azért, mert nincs mód a jóvátételre, - azt hiszem több mint 
ízléstelenség. Kritika címén rombolni: ma bűnnek számít!... Szeretnők 
hinni, hogy a kritika önkritikátlan bajnokai megtalálják az utat az építőkhöz 
és alkotnak is valamit a közjavára és ezzel egyúttal megváltják a jogot arra, 
hogy bírálhassanak. Rajta, hát, mielőbb. Már így is hátrányban vannak!494

Kerecsendi Kiss Márton egy másik koloniális intézmény, a Magyar Színjátszó 

Társaság megszervezésében is aktív szerepet vállalt. Még hivatalos megalakulása előtt, 

1948. november elején, a társaság (Páger Antal, Komár Júlia, Hajmássy Miklós, 

Szeleczky Zita és Cselle Lajos) irodalmi estet rendezett, amelynek második felében 

Kerecsendi két egyfelvonásos darabját mutatták be.495 Néhány hónappal később, 1949 

májusában, a társaság Kerecsendi Az első c. darabját adta elő. "A színmű egy 

gyermektelen házaspárról szólt, Szabó Imréék válságba jutott életéről, mikor a sors a 

házukba - meddő feleségének otthonába - sodort egy kisbabát, a férj törvénytelen 

gyermekét, s anyját, Piroskát, a régi szeretőt... Azt a lányt, akit a férj - társadalmi 

helyzete miatt - nem kapott meg a gazdag, gőgös családtól." Kerecsendi így elemzi a 

darab mondanivalóját: "Engem, az írót nem a háromszög pikáns és olcsó lehetőségei 

izgattak, hanem a meddő házasság problémája. A rejtélyes kísérlet: az erkölcsi formula 

hogyan reagál olyan drasztikus fordulatra, mint egy törvénytelen gyermek felbukkanása a 

családban?" Mint az 1943-as budapesti ősbemutatón, most is Páger Antal alakította a 

férjet, ezúttal Eszenyi Olgával és Komár Júliával a két női főszerepben.496 A

494 A vitát illetően lásd Centro Húngaro fejezetet.
496 Ez a két darab ("egy bravúros szkeccs és egy ízes színpadi novella") már emigrációban íródott. Az 

egyik címe: "Noé bárkája". Magyar Út 1948. nov. 17. 4.1., Délamerikai Magyar Hírlap 1948. dec. 1.
496 A Magyar Színházi ősbemutató rendezője: Páger Antal; szereplői: Páger A., Dayka Margit, Bulla 

Elma, Juhász József, Halassy Mariska, Pataki Miklós, Gárday Lajos, Cz. Túrán Endre, Sugár Lajos, 
Zilahy Pál, Simon István és Bánhidy László. "Ritkán kapott színpadi siker ennyiféle és üyen 
nagyterjedelmű kritikai tűzijátékot." 1943. november és 1944. március között 250 előadást ért meg. 
Főként a Pestés a Nemzeti Újság 1943.nov.13 ill. 14-i számai méltatták igen pozitívan. [Kerecsendi 
Kiss Márton Emlékkönyv 174-175.1., Magyar Út 1949. ápr. 30]
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Délamerikai Magyarság "Az igazi magyar falu Buenos Airesben" címmel így ír az 

argentínai premierről:

A közönség, amelynek soraiban a magyar kolónia minden rétegét 
megtaláltuk, véglegesen tudomásul vette, hogy Buenos Airesben elsőrendű 
színészekkel olyan magyar színház működik, amelynek művészi kvalitásai 
a siker csalhatatlan biztosítéka. Kerecsendi darabja tehetséges író alkotása. 
Természetszerűleg itt-ott kiütközik a fiatal író (25-26 éves lehetett, amikor 
írta) viaskodása a témával és formával. [...] De túl a részlethibákon a dráma 
lelke, sajátosan magyar levegője és költői nyelve az, ami a közönséget 
megnyerte.497

Nem véletlen, hogy Kerecsendi darabját választotta a társaság. Egyrészt még 

frissen élt a kolóniában a dráma magyarországi sikere. Másrészt a szerzőt sokéves 

személyes barátság fűzte Páger Antalhoz, attól a naptól kezdve, amikor őt Páger 

"felfedezte".

Kerecsendi Kiss Márton 1917. június 28-án született a hevesmegyei Kerecsenden. 

"Kerecsend létem gyökere, ezer élményt ott megéltem. Palóc népe minden hagyományt, 

de kivált nyelvét máig megtartotta. Ennek a testvériden, gyönyörű nyelvnek minden 

szépségét ott szívtam magamba... Szegények voltunk és tízévesen árva is lettem. 

Versben is felidézi gyerekkori szegénységét: "Ahonnan elindultam, ott / sosem volt 

bőven a falat. / Rántott leves, vagy bab adódott, / anyám termelt borsót, spenótot. / S az 

ebédből estére is maradt."499 Tanulmányait Egerben és Győrött végezte (bátyja 

Csákváron élt). 1938-ban Gánton lett néptanító, a magyar bauxitbányászás 

központjában. Később Bicskén, a cigányiskolában tanított évekig. Falusi háttere, tanítói 

pályája különös érdeklődést keltett írótársainál. Emlékkönyvében ezt jegyezte le:

"498

Radnótit minden érdekli falusi életemből, iskolámból. Mindig 
elálmélkodik rajta, hogy mióta a gánti bányatelepet elhagytam -, cigány- 
gyerekeket tanítok. Ez másutt is érdeklődést kelt, Móricz Zsigmond is 
effelől faggat, valahányszor találkoztunk a "Híd" szerkesztőségén.

497 Délamerikai Magyarság 1949. május 13, 9.1.
498 Születési anyakönyvi kivonata szerint neve Márton, István, r.kath. apja: Kis Márton kereskedő 41 

éves, anyja Rajhárt Piroska 36 éves. - Bejegyzés: "Az atya családi neve nem "Kis" hanem "Kiss". 
Kiigazítva fszb 836/1944 sz. rendeletére. 1944. június hó 19." [Adatokat NJ jegyezte], Kerecsendi 
Kiss Márton Vándorévek. [Előszó - Mészáros Árpád. 1994. febr. 21].

499 "Ének a szegénységről" [Első versszak]. Rőzseparázs 60.1. Diákéveiről többek között a "Kalandos 
Utazás", "Elhamarkodott március" és "Palóc farkasok" c. novellái szólnak. Emlékkönyv 57., 62., 
68.1. és a ’Tanítványok" c. elbeszélés. Rőzseparázs 68.1.
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Tersánszky-Józsi Jenő pedig arra biztat, hogy íijam össze neki a még élő 
cigány dalszövegeket. Radnótit az eredmény érdekli: mennyire bíiják az 
iramot a rajkók? Érezhető-e növendékeim fejlődésén az elődök öröksége, 
tompasága -, a rejtett diszpozíciók.

Egyszer így fogad:
-Szervusz, Vajda! 500

Első írásai a Fejérmegyei Napló-haja. és más dunántúli lapokban jelentek meg. A 

szegény zsellér- és cigánygyerekek tanítása több vers, elbeszélés megírására ihlette. Az 

1941-ben kiadott Vándorévek című első verses antológiája egyik ciklusa, a "Tanítok a 

Vértes alatt" kilenc verse is erről szól.501 A kötetet - és így Kerecsendi nevét - Török 

Sándor tette ismertté, amikor Az Újság 1941. nov. 9-i számában, a "Költők a Taygetos 

alatt" című népszerű vasárnapi cikksorozatában oldalas tanulmányt írt az antológiáról. 

"Ne féljétek a jövőt, amíg a költő-tanító ezeket vallja: 'Fajtám szerelme oldott fel engem 

[...] Koldus népemet kell nevelnem, ne legyen gyenge és szegény!"'502 

Emlékkönyvében Kerecsendi így idézi fel ezt az időszakot: "Török Sándor bemutatója 

volt rövidke írói életemben a legszebb emlék, a legönzetlenebb jótétemény, a 

leghatékonyabb indítás a siker felé. A vasárnapi krónikát követő héten hivatalos kritika is 

megjelent kötetemről. Kemény Simon azt írta, ha most nem lenne háború, gond és 

drágaság, a pesti irodalmi kávéházakban a Vándorévek lenne a főtéma". A könyv hatása 

rendkívüli. Az Est riportot készít a költőről, a Nemzeti Újság meghívja. Évekkel később, 

a Magyar Csillag-Ъгт Schöpflin Aladár is kitért aVándorévek-те: "Szép a köteted, fiam... 

[...] Elolvastam egy strófát találomra. Elolvastam egy másodikat is. S mivel fáradt 

voltam, ledültem a pamlagra, s végigolvastalak. Nohát, Isten hozott!"503

Kerecsendi teljesen beveti magát a győri irodalmi életbe. Később az Új Idők-ben és 

Zilahy Híd -jában is írt. Élete legszebb korszakának azonban azt az időt tekinti, amikor 

Illyés Gyula meghívására a Magyar Csillag -nak lett a munkatársa. Első ott megjelent

500 "Meredek utakon", Emlékkönyv , 169.1.
501 A Vándorévek másik három ciklusa: "Ég alatt, föld felett", "Néma tiltakozás az élet", "Halványkék 

énekek a szerelemről" - Az antológia összesen 34 versből áll.
Mészáros Árpád: "Kerecsendi Kiss Márton", Vándorévek 1941. (Hasonmás kiadás, 1994?] A 

harmincadik c. versében: "... Fajtám szerelme oldott fel engem: / dal leszek, csók leszek és kenyér, / 
koldus népemet kell nevelnem, / ne legyen gyenge és szegény .. / Csak az a baj, a kis padokban / 
nincs soha elég gyermekem. / Mindig hiányzik egy tanuló: / a HARMINCADIK... Jaj nekem!" 
[Rőzseparázs, 24.1.].

503 "Meredek utakon", Emlékkönyv , 166.1.

502
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írása a "Révedező" c. vers volt.504 Nem kis büszkeséggel gondol vissza a Magyar 

Csillag-Ъап töltött időkre. És szeretettel emlékezik munkatársaira:

Olyan írók, költők ismertek és kedveltek mint Veres Péter, Móricz 
Zsigmond, Tamási Áron, Kállay Miklós, Kovách Aladár, Nyírő József, 
Fekete István, Karácsony Sándor, Sinka István. A ridegnek, keserűnek 
ismert Kodolányi János engem szinte dédelgetett, ugratott és élvezte falusi 
járatlanságomat. Irodalmi szereplések szüneteiben mindig faggatott, 
tanított. Korholt szerénységemért, túlzott udvariasságomért, azt mondta: 
nem sokra viszem és emlékezzek rá, még a szememet is ki fogják lopni!505

A Magyar Csillag-ban tanult meg kritikákat írni: Halász Gábortól, a "Mérleg" c. 

rovat szerkesztőjétől, Sárközi Györgytől. Legtöbbet Cs. Szabó Lászlótól. "Ő már akkor 

is kiérlelt, nagy író volt: tanulmányaiban a tengernyi tudáson kívül a középkori tudós 

fegyelme, az erdélyi szellem puritánsága ragadta meg az olvasót. Kritikai munkáját is 

átfogta a klasszikus távlat. Néha úgy éreztem, Babits színvonalára emelkedik." Ilyen 

alappal írt ő maga kritikát Tatay Sándor, Mátyás Ferenc, Darvas József, Bözödi György, 

Marconnay Tibor, Birkás Endre, Lovass Gyula, Thurzó Gábor, Takáts Gyula 

munkáiról.506

Mindenek felett hálával gondolt mentorára, Illyés Gyulára: "...a tiszteletnél, a 

nagyrabecsülésnél is többet érzek iránta. És átsuhan rajtam minden együtt töltött perc, s 

az az őszinte érdeklődés, mellyel az induló, útját még ki nem taposó fiatal alkotó 

botorkálásait vigyázta. Nemcsak szerkesztői -, emberi érdeklődéssel kísérte pályámat. 

Eljött szerepléseimre, film- és színházi bemutatóimra és tisztán látott 'A Harmincadik'

A Film-bemutató c. versében így idézi fel: "A 

közönség felállva / ünnepelte filmem, / de én csak Illyést láttam, a nagy barátot."507

"A Harmincadik" témáját Kerecsendi saját tanítói tapasztalatából mentette. Alapja 

az a törvény volt, amely a nagyvállalatokat 30 iskolaköteles gyermek után iskola

körül fellobbant kavargásban is."

504 Magyar Csillag n.évf. 2.sz. 72.1. 1942.febr.l., Rőzseparázs 17.1.
505 Schöpflin Aladár így foglalta össze a Magyar Csillag rendeltetését: "Minden irodalomnak szüksége 

van egy olyan orgánumra, mely az aktuális közélet harcain és vitáin fölül a szépnek kultuszát ápolja; a 
kor múló, jelenségeit mellőzve az örök eszményeket szolgálja, függeüen szellemben, 
megalkuvásoknak, divatoknak, vagy egyéni érdekeknek engedményeket nem ád." [Emlékkönyv 169.1.]

506 Darvas József könyvéről, VIzkereszttől Szilveszterig", Kerecsendi út ismertetőt a Magyar Csillag
ban (Emlékkönyv 176., 190.1.)

507 Rőzseparázs 36.1.
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létesítésére kényszerítette. A dráma témája: egy bizonyos bányavállalat mindent elkövet, 

hogy ne kelljen iskolát fenntartania. "Ez a bánya kijátszotta a törvényt és gondoskodott 

róla, hogy a lakótelepen sose érje el a harmincat a gyermekek száma. Ha szorult a 

helyzet, elbocsátott egy-két családot, vagy máshová helyezte őket. Az iskola hívei - a 

tanítóval összefogva - keresztülhúzták ezt a taktikát." A dráma Juhász József, a Nemzeti 

Színház művésze közvetítésével Páger Antalhoz került. Kerecsendi tárcában írta meg 

első találkozásukat: " - Maga őrült tehetséges! Érti? - A darabja azonban rossz. 

Csapnivaló! - De vannak benne remek dolgok... Ha maga megtanulja a színpadot, 

csudát tehet... Őrült tehetség! - harsogta megint az arcomba." Páger maga "A népi 

irányzat a magyar színpadon és filmen" c. előadásában így emlékezik meg A

hamtincadik-x6\:

Felhoztam a bicskei cigányiskola 120 pengős havifizetésű tanítóját, 
Kerecsendi Kiss Mártont. Megszületett A Harmincadik. Talán a legjobban 
szívemhez nőtt munkám ez volt. A magyar tanító, aki iskolát épít, aki nem 
is tanít, hanem magot vet a kis magyarok leikébe. Még ma is zokogás 
szorítja össze a torkomat, ha visszaemlékezem, ahogyan énekeltük a kis 
magyarokkal az új iskola megnyitásán a Veni Sancté-t, - Jöjj el, Szentlélek 
Úristen!508

Páger tanácsára Kerecsendi film-forgatókönyvet írt a drámából. A film a biztos 

siker jegyében indult. A bemutató előtt néhány nappal azonban, "osztály-ellenes izgatás" 

címén betiltották. A cenzúra-bizottság sérelmesnek találta a film beállítását, amely 

szerintük a nagyvállalatokat támadta. Ezért a filmbizottság "a már kész, átadott filmbe 

utólag olyan rosszízű mondatot, rövidke jelenetet erőszakolt bele, melyhez sem a szerző, 

sem a rendező [Cserépy László] nem járult hozzá, még Hegyi Barna sem vállalta a 

pótfelvétel elkészítését." A megmásított végső jelenet szerint a gyártulajdonos zsidó, ami 

a film mondanivalójának merőben más színezetet adott. Páger Antal Argentínában így 

nyilatkozott erről: "A harmincadik, a magyar bányász és a magyar tanító hősi 

küzdelmének a filmje, - ezt tessék jól megjegyezni, - nem volt zsidóellenes film. Azt 

csak az akkori rendszer cenzúrája tette azzá, ugyanis amikor osztályellenes izgatás

508 A Säo Paulo-i Könyves Kálmán Szabadegyetemen 1953. március 8-án elhangzott előadása. 
Délamerikai Magyar Hírlap Évkönyve 1954, 91.1.
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vádjával először betiltották, egy erőszakos betoldást kényszerítettek bele."509 A film pro 

és kontra nagy vihart vert. A benne szereplő vállalat, az Aluminium Rt. be akarta perelni 

a gyártókat. Amikor az nem sikerült, kérte a tanügyi hatóságoktól, hogy vegyék el 

Kerecsendi tanítói oklevelét:

Az ötlet már a humor határát súrolta, hiszen legforróbban a nevelők 
lelkesedtek a filmért. [...] A film mögött már a sajtónál is nagyobb erő 
állott: a közvélemény, a tanítók, tanárok tömegei. A nevelők megértve a 
film igazi mondanivalóját, a saját mostoha és szégyenletes sorsuk pőrét: 
nemes hivatásuk dicsőítését látták "A Harmincadik"-ban.510

Mint annyiszor azóta is a magyar filmgyártás történetében, 1942-ben is a politikai 

konstelláció szabta meg a forgatókönyv határait. Ám a háború utáni közvélemény ezt nem 

tudta, és évekig tartó kárhoztatás sújtotta A harmincadik-aX. Csak nagysokára, 1965-ben, 

tisztázta valamelyest a kérdés lényegét Nemeskürty István.511

Kerecsendi Magyarországon felfelé ívelő irodalmi pályafutása a nyilasok 

hatalomrajutásával végétért. Mint írja: "A Magyar Csillag Benjáminjaként én voltam a 

legrosszabbkor kibújt palánta, első bimbókkal, világgyötrő viharok hajnalán."512 1944. 

októberében kitették az Országos Mozgóképvizsgáló Bizottságból is.

A háború végén Págerékhoz csatlakozik, akik vidékre (Nagysitke közelébe) 

települtek ki a bombázások elől. Amikor 1945 márciusában Szombathely felől özönlenek 

a menekülők, Págerék is elindulnak Ausztria felé. "Hirtelen elhatározással követem

509 HVádlottak padján: Páger Antal: 'Néha már-már elhiszem, hogy én üzentem meg a világháborút"'. 
Magyar Út, 1948. nov. 17, 5.1.

Meredek utakon", Emlékkönyv 182-189. [N.B. A filmbe utólag beleerőszakolt jelenet a 
Filmarchívumban őrzött standard kópiában nem szerepel.]

511 Nemeskürty István: A magyar film története. Budapest. 1965, 175-180.1. Nemeskürty "a kor 
feloldhatatlan ellentmondásosságára" utalva, bár elismeri a film szociális beállítottságát, mégis 
negatívan állítja be: "A filmet ennek ellenére nem menthetjük fel. Színvonalas művészi megoldások - 
s ezeket el kell helyeznünk a magyar filmtörténet vívmányainak archívumában - hamis és demagóg 
frázisokkal keverednek, a kor szellemi életének szomorú tükreként." Kiértékelését szószerint isméüi A

510 «

képpé varázsolt idő (Budapest: Magvető, 1983) c. tanulmányában - 584-588.1. Utóbbi 731. oldalán a 
következő szerepel: "A harmincadik. Kerecsendi Kiss Márton bicskei tanító által írott, egy 
bányásztelep iskola-problémáit szokaüanul őszintén tárgyaló, némi szociáldemagógiával megtűzdelt, 
igényesen sikerült, nagysikerű film." - A Film Kislexikon (Akadémiai kiadó 1964) Kerecsendi nevét 
nem említi, A harmincadik-at csak az abban szereplő színészek életrajzában. A következő lexikonok 
egyiket sem említik: Filmlexikon /-// (Totem 1994), Hungária Irodalmi Lexikon (1977), Irodalmi 
Lexikon (Studium 1993), Új Magyar Filmlexikon l-II (Akadémia 1973), Új Fimlexikon /-// 
(Akadémia 1971/1973).

512 "Meredek utakon", Emlékkönyv 170.1.
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barátomat, mesteremet" egy kis osztrák faluba, Hofgasteinbe. így kezdődik Kerecsendi 

számára a menekülttáborok barakkélete:

Magyarok laktak benne, más egyéb nációkkal. Azok, akiket a háború 
Nyugatra űzött. Egy barakkban tizenkét rekesz volt, papír-fallal, pokróccal 
elválasztva egymástól. Azokban egy-egy család szorongott. A nyomorúság 
demokráciája volt ez, sokféle emberrel. Suszterinastól kezdve tábornokig 
akadt minden fajta, ami csak elférhet e kettő között.[...] Mind hazavágyott, 
ugyanakkor mind rettegett a hazatelepítéstől. - Nyomorúság és félelem 
szorította őket, át az idő rostáján, amely aztán leszűrte, ami az emberben 
lényeg. S itt kiderült, hogy ez, vagy az a politikus lócsíszámak született, s 
a napszámosban, vagy az írnokban ott lappangott a nagyobb hivatásra 
szabott lélek [...] "A háború meggázolt bennünket, mint kutya a 
mosatlant..." 513

Később, vatikáni vízummal, Olaszországba került. "A világot kaptam új hazámul, / 

Szabadságom lett a börtönöm."514 Egy genovai kolostorból ő szerkesztette - ferences 

páterekkel - a II. Világháború utáni első, nyomtatott, Milánóban készült folyóiratot, a 

Magyar Harangokat. Kerecsendi ebben a lapban szólaltatta meg a háború után először a 

menekült magyar írókat, köztük Nyírő Józsefet és Wass Albertet. Rómában Illyés 

Gyulával, a régi baráttal találkozott: "Úgy fogadott az Aragno kávéházban, mintha tegnap 

váltunk volna el. [...] Sose tudom meghálálni neki, hogy engem ott Rómában, 

nyomorúságom teljén, a tapintható reménytelenségben - már az igazi vándorévek alatt - 

ismét beragyogott a jó magyarság, a szépség, az emlék-sebezte múlt, a már kialudt 

Magyar Csillag fénye."515

Illyéstől tudta meg, hogy Magyarországon rágalom-hadjárat indult ellene. Képtelen 

vádakkal illették. A Szabadság 1947. szept. 30-i számában, első oldalon, háromsoros 

betűkkel ez állt: "Meggyilkolt egy papot Kerecsendi Kiss Márton a nyugatos 

filmrendező! [....] A bicskázó filmírót a riadóautón helyszínre érkezett amerikai Military 

Police emberei kilenc társával együtt letartóztatták és a salzburgi katonai börtönbe 

szállították" [Akkor már egy éve Olaszországban élt!]. Kerecsendit külön bántotta, hogy

513 ..Nagyapa Nyugaton" Délamerikai Magyar Hírlap évkönyve 1951. [Ugyanez az elbeszélés a 
"Kalászok" címet kapta az Emlékkönyvben, 37.1.]. További menekülésről szóló elbeszélései: 
"Vándorbot", 'Téli vendég Tirolban" [Emlékkönyv "Háború után" című fejezete.]

514 "Szabadságom ékes börtönében", Rőzseparázs 25.1.
515 Emlékkönyv 170 1.
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iszákos garázdának, kötekedő és verekedőnek jellemezte a cikk.516 Meghurcoltatását így 

iijameg "Felajánlás" című versében:517

Édes Istenem, én aztán tudom, 
mi az üldözés, az ártatlanul való 
vad kárhoztatás, a számkivettetés 
s a gyötrelem, messzi földeken.
Én jól tudom, mit jelent az 
álldogálás, könyörgő szívvel 
idegen küszöbön.

A rágalmazás Argentínába való megérkezésekor sem hagyott alább. "Derűs és 

bizakodó voltam [a kivándorlás kapcsán]. Nem tudtam még, mit jelent az emigráns sor. 

Nem sejthettem, hogy a bevándorló-hajóról lelépve egy kis Buenos Aires-i magyar 

nyelvű újság azt úja rólam, hogy a német megszállás napján SS-ruhába öltöztem... Náci 

uszító voltam. Én írtam a Madách Színházban futó Ártatlanok című darabot és a sorozat

regényt: Tarnopolból indult el...” 

kommunista lap szerkesztője írta 1947-ben, akit két évvel később, a Rajk-per kapcsán a 

kommunisták ugyancsak megrágalmaztak (és kegyetlenül megkínoztak).518

A Buenos Aires-i évek kezdetén családot alapított. Barátai azzal ugratták, hogy 

Krúdy Lolát azért vette el, hogy végre rokonságba keveredjen az irodalommal. Kik is 

voltak ezek a barátok? Vörösváry Pista és Irénke, akikkel együtt szerkesztette a 

Magyarok Útját. És Páger Térti és Komár Juliska, Bodócsy Bandi és felesége Vaszary 

Piroska. Kati lányának írt születésnapi köszöntőjében így idézi fel őket:519

A cikkeket Szász Béla, a Jövő c. argentínai

S Veled lesznek majd mindannyian, 
kik ott álltak bölcsőd felett, 
amíg fürdetett Irén néni, 
s Vaszary Piri énekelt 
Téni bácsi is meg-megpacskolt,

516 <'A cikk részletesen és nagyon szakszerűen elmondja, hogy egy Salzburg melletti csapszékben vad, 
emigráns mulatozást követő politikai vita hevében, Hitlert dicsőítve leszúrtam bicskámmal Belényesi 
Gergely eperjesi katolikus papot."

517 Rőzseparázs 15.1.
518 Lásd Sajtó fejezet. Kerecsendi ezzel kapcsolatosan ezt írja: "Úgy tudom, a kis argentínai lapot Rajk 

barátja. Szász Béla szerkesztette. Ő később hazatért és szörnyű sorsra jutott. A részleteket kitűnő 
könyvéből -Minden kényszer nélkül -, megkínoztatásának hátborzongató naplójából tudom. A könyv 
annyira megrázott, hogy emberi szánalommal gondolok írójára." Emlékkönyv 173.1.

519 "Kati-köszöntő", Hulló levelek c. ciklus, Rőzseparázs 214.1. Kerecsendi Kiss Katalin 1952-ben 
született Olivos: Buenos Aires egyik külvárosa, az északi zónában.
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ő volt első mulattatód, 
s Te rűg-kapáltál a habokban, 
egyetlenünk, kis lány-utód. 
Pista könyökkel mérte folyton 
a víz jó hőmérsékletét... 
így vigyáztuk mi Olivosban 
Kiskatink apró életét.

Különös, mély barátság fűzte Páger Antalhoz. Nem csupán mesterének tekintette, 

aki felfedezte benne a drámaírót, felkarolta őt, irányította, és sikerre vitte A 

Harmincadikat és Az Elsőt: "Páger Antaltól [...] a nyomorúság éveiben kaptam 

legtöbbet. Hofgasteinben, a Hotel Post szobácskájábán, nagy beszélgetéseink 

színhelyén, ahol a porcelán mosdótálban gyúrtuk a lángos-tésztát. [...] Ilyen barát 

kevés embernek jut. A színház- és a filmművészet tájain ő volt a professzorom. 

Tudásának, tapasztalatainak, emlékeinek és humorának arany-fürdőjében úgy valósultam 

meg, mint az előhívóba dobott filmen a felvétel. "520 Hogy mit jelentett számára a 

barátság, legkifejezőbben talán a Páger Antalnak dedikált Egyszer régen, vacsora után 

című versében írta le:521

Egyszer régen, vacsora után 
Azt az estét nem tudnám feledni... 
Most is int még árnya lágy kezének. 
Ó, messzi nyár! eltűnt drága asztal! 
tündén erkély! - Most felmagasztal 
e kis ének.

Az Orbán-hegy lankáin a csönd járt 
bársonytalpú, harmatos cipőben. 
Mintha nem is Budapest ölében 
ültünk volna. Tán falun. Vagy mélyen 
az időben.

Nem beszéltünk. A szavak a szánkon 
mint a kert rigói, szunnyadoztak.
A Nap piros vére rég kicsorgott 
s a csillagok, kik látják a sorsot 
már ragyogtak.

S ma, a rigók elszálltak utánam... 
Fekete csőrük a szívemen ver,

520 Emlékkönyv 193.1.
521 Hétköznapi strófák c. ciklus, Rőzseparázs 23.1. A vers eló'ször a Diárium 1953-as számában jelent 

meg, dedikárió nélkül és egy versszakkal hosszabban.
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Kipp-koppol a múltnak drága csendjén 
ahol összeborult csillag, csend, fény, 
lomb és ember,

s az alkonynak szürke kése villant, 
hogy az estéből karéjt szegett.
Azt az estét nem tudnám feledni, 
bár nem történt akkor semmi, semmi. 
Csak este lett.

Páger Antal hazatelepülését 1956 közepén az emigráció minden rétege éppúgy

elítélte akkor, mint az otthon maradottak. Éles támadások érték a jobb- és a baloldalról

egyaránt. Kerecsendi volt egyike azon keveseknek, akik Págert megértették.

Emlékkönyvében így idézi fel Páger elmenetelét:522

Páger hazatért. Hívei, barátai közül én voltam az egyetlen Buenos 
Airesben, aki - napokig tartó búcsúzkodás után - elkísértem őt a 
repülőgépig. A hivatalos kísérőkkel, diplomatákkal nem akartam találkozni, 
így csak messziről követtem mesteremet, valahogy úgy, ahogy Mozart 
kutyája kísérte gazdáját, mikor az elhagyatott Géniuszt ismeretlen sírjában 
elföldelték.— Páger megérezte, hogy ott vagyok, fent a kilátó-terraszon, 
egész közel a géphez. A lépcső előtt táskáját letette, megfordult és két 
kezével integetve kiabált fel hozzám, de hangját elnyelte a motorok 
dübörgése.
Téljünk nyugovóra!

Ám családalapítási, 

kenyérkeresési, szerkesztői gondjai mellett is alkotott. A Diárium szavai szerint: "'Inter 

arma silent musae' - de a hontalanság sem teszi őket beszédessé. A versírás már otthon 

is a 'lélek balga fényűzése' volt; kétszeresen az a mostani helyzetünkben. Másra kell ideg 

s velő - és az igazi költő mégis ír: szegénységében pazarul ajándékoz, önmagát és övéit 

lopva meg."523 Kerecsendi Argentínában írta talán leglíraibb verseit, mint az előbb 

idézett Egyszer régen, vacsora után vagy az Anyámnak csenáes üzenet:524

Kerecsendi argentínai évei küzdelmesek voltak.

Anyámnak csendes üzenet
Gondolj rám, ha szőkén ég a lámpa 
és tetőnkön halk eső kopog.

522 Emlékkönyv 206.1.
523 Diárium 1953. jan-jún. 23.1.

Délamerikai Magyar Hírlap naptára (Brazília). 1950. 292. 1. "Bujdosó magyar költók, bújdosó 
magyar versek", Kárpát, 1958. január. I.l.sz., 46.1. A Rázseparázs-Ъап is megjelent "Csendes őszi 
üzenet" címmel (149.1.)

524
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Régi esték íze csurran számba, 
én írok s te ingem foltozod.
Vacsoránk a kályhán már melegszik, 
békésen terül szét jószaga.
A mai nap lábunk alatt fekszik, 
szélét rágja már az éjszaka.
Szótalan motozunk. Szól az eső. 
Nyomában tipeg a gondolat.
"Még egy sor. Pont. Gondolatjel. Vessző." 
"Hol lyukas még? Jaj, a gombokat!" 
Vacsora után te olvasol még 
az újságból s én megfogadom 
most is magamban, mint annyi estén: 
ókuláréd megcsináltatom.
Te sem felejtesz pár jótanácsot 
éjszakára s dobsz a tűzre még 
s varródobozoddal és a vásott 
szemüveggel csendesen kimégy.
Sír a parázs, a fa lángja sánta, 
míg erőre kap és fellobog...

Gondolj rám, ha szőkén ég a lámpa 
és tetőnkön halk eső kopog.

Argentínában minden az elhagyott hazára emlékezteti. Verseiben Argentínát 

Magyarországgal köti össze: A Buenos Aires-i pályaudvar ; Argentin mozaik-, a Nyár, 

hazai nyár: "A La Plátánál mendegélek, / Nézem a bús halászokat. / Itt siratom arany 

jelvényed, / bólintó, dús kalászodat."; vagy az Aratnak Magyarországon:"... Az argentin 

cipó engemet / így hazámhoz s anyámhoz vezet I...”525 Legfájdalmasabban a Buenos 

Aires-i ének-Ъсп írja le nosztalgiáját:526

Buenos Aires-i ének
Kigyúl a város estetájban, 
az avenída felragyog.
Fényben úszó Buenos Aires, 
hurrá, a te fiad vagyok!
Fényt, fényt! Eddig homályban éltem. 
Piros, zöld, lila lángokat!
Tündöklő, büszke, Déli Bábel, 
Lobbantsd fel ifjúságomat!

525 "BuenosAires-i pályaudvar" Rőisepcarázs 34.1.; "Argentin mozaik" Rőzseparázs2‘&.\.\ "Nyár, hazai 
nyár" Diárium, 1953. 1 A., 23.1., Délamerikai Magyar Hírlap évkönyve 1956., Rőzseparázs 35.1. 
Mindhárom verzió eltér némileg egymástól. "Aratnak Magyarországon" Délamerikai Magyar Hírlap 
évkönyve 1957; Rőzseparázs29.\.

Rőzseparzs 204.1. Dr. Béky Zoltán püspöknek ajánlja. (Szómagyarázat: "Avenida": sugárút; 
"Florida" és "Santa Fe" a belváros legelegánsabb utcái.)

526
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Hadd ragyogjak benne ma én is, 
akit magyarnak szült a föld, 
széttükrözöm dús csillogásod, 
ha rajtam csillagokra tört.
Fényt! Fényt! Merészet: itt az óra. 
Gyorsan! Az áram egyre fogy.

(Vakító csóva fürdet végig... 
Nem látja rajtam senki, hogy 
szikrázó útján Hondának 
és a tündöklő Santa Fé-n 
utánad sírok, szelídlángú, 
áldott hevesi lámpafény.)

1955-ben, mire Perón elnököt forradalommal elűzték, Argentína gazdaságilag a 

csőd szélén állt. Ez kihatott a magyar kolónia tagjaira is. A Magyarok Útja válságos 

helyzetbe került. Többen vándoroltak ekkor tovább, északra. Vörösváryék után, 

Kerecsendiék is elhatározták, hogy Kanadába telepednek át. A Moszkitó, a kolónia 

vicclapjának a szerkesztője, így ír Kerecsendi Marciról a Centro Húngaro lapjában:527

Centroscope (Őszi csipkelődés)
Szúrta: Deres Szúnyog

[....]
Azért néz ez úgy ki: ádámcsutkán a gégén 
Kívül nem maradt rajt' semmi, semmi, semmi 
Maga elé mered: Lenni, vagy nem lenni?
Nem marad más hátra: Kanadába menni!
Meg se hallja Zeus Marcinak bánatát 
Már a Retiróban görbíti nagy hátát 
A Bar Lacteoban bevág egy-pár migát 
S holnap viszontlátja kopár fellegvárát.

Kerecsendi Kiss Márton 1956-ban vándorolt Kanadába családjával. Vörösváry 

Istvánnal Torontóban is lapot alapított, Magyar Élet címmel. 1959-ben Buenos Aires-ből 

Kerecsendiné szülei, Krúdy Ferenc és Lenke is csatlakoztak a családhoz,528 majd - jobb 

megélhetést keresve - 1965-ben mindannyian Clevelandbe telepedtek át. Ám Kerecsendi 

Clevelandben már nem dolgozhatott szakmájában, magyarul. 1972-ben barátainak ezt 

írja: "Igen sok nehéz s olykor keserves év zúdult ránk. Mindketten dolgozunk, nehezen

527 Magyar Ház Értesítője 1956 május. 27.1. "Retiro": Buenos Aires északi zónájának a vasúti 
gócpontja. "Bar lácteo": gyorstalpaló, "miga": héj nélküli szendvics.

528 Krúdy Ferenc festő volt, a Nagybányai iskolát végezte. (Egyébként volt országgyűlési elnök).
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boldogulunk. [...] Lola az egyetemen dolgozik [könyvtárban], végtelen messze, a város 

másik részén"529 Maga Kerecsendi a városháza alkalmazottja lett, az épület pincéjében 

kapott munkát. Erről a szól a "Siker" című verse:530

Egykor otthon, aztán idekinn 
két filmem s a színház útjain 
valóban milliókhoz szóltam. 
Most pedig a föld alatt vagyok, 
úgy, mint a lázadó angyalok, 
s lucsokban, harapófogóval.

Talán a holnapot megérem 
e nehéz emigráns kenyéren, 
két szinttel lent, lent a föld alatt. 
Clevelandben ím nekem ez jutott: 
pompás városházunk mélyiben 
testem sebecskékkel borított

Még szerencsém: dolgozik kezem, 
megsebesült emlékezetem... 
így elfelejtem minden kínom: 
csak a hála él ajkaimon, 
s a pincék pincéjében várom 
jó fizetésért a halálom.

Ahogy megérezte, Kerecsendi emlékezete valóban megsérült: Alzheimer kór 

támadta meg. "Félelem" című verse rávilágít betegségére: "Alig pirkadt, / máris alkonyul, 

/ sorsomra / az este / ráborul, / életem / hazátlan / töltöm el / s a végtelen bánat / 

átölel."531 Tíz évig kórházban, súlyos betegként ápolták. 1990. február 23-án halt meg. 

Kívánságára hamvait hazahozták, a Kerepesi temetőben nyugszik. Kerecsenden 1991. 

június 28-án ünnepség keretében a Faluvédő Egyesület emléktáblát helyezett el szülőháza 

falára. Az írószövetség nevében Czine Mihály méltatta Kerecsendit. Műveiből volt 

tanítványai olvastak ill. szavaltak részeket; a falu asszonykórusa népdalokat énekelt, 

cserkészek sorfalat álltak. Azóta minden június 28-án megkoszorúzzák a házat. A 

kerecsendiek azon dolgoznak, hogy műemlékké nyilvánítsák Kerecsendi Kiss Márton 

szülőházát.532

529 Kerecsendi barátainak. Farkas László és Marikának Ithacába (N.Y.) írt levele, 1972. május [NJ]
530 Rőzseparázs59.1.
531 Rőzseparázs 211.1.
532 Branyiszky Andrásné kerecsendi polgármester-helyettes NJ-nak 1998. szept 30-án írt leveléből.
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KERECSENDI ÍRÓI ALKOTÁSA
A kortárs kritika megítélése szerint, Kerecsendi Kiss Márton "nem tartozott a 

termékeny írók közé".533 Emigrációs viszonylatban ezt nehéz megállapítani. Kerecsendi 

az emigráció számos lapjának dolgozott. Argentínai évei alatt a helyi újságokon és 

irodalmi folyóiratokon kívül rendszeresen publikált a brazíliai Délamerikai Magyar 

Hírlap-Ъап és a Németországban megjelenő családi és irodalmi folyóiratban, a Magyar 

Nők -ben.534 Legtöbb művét azonban az íróasztalnak írta. ("Mikor írtam? Nem tudom. 

Pár esztendeje. / Némelyikből nem lett vers, nem lett semmi se.")535 Kerecsendi egyik 

leveléből kitűnik sok "cafrangos terv, papírvázlat, kidolgozatlan, félbemaradt torzó, 

fiókokban és a lélekben megrekedt énekek, melyekre a napi robotban nem marad erő és 

igény." Egyik ilyen tervének már vázlata és címe is volt: "Nincs műfaja, afféle 

Magyarországról való ének, versek, álmok, lobbanások, egy tűzből áradó füst és sóhaj, 

mely néha gyermeki líra, másutt ünnepi rapszódia, aztán szelíd rezignáció és jajszó, 

jajszó. A címe is az: Ahogy kifért a torkomon, ahogy a torkomon kifért.

Verseit, novelláit, esszéit, sőt az Argentínában ihletett színpadi munkáját, a 

Hetedhétországot is csak Észak-Amerikában sikerült megjelentetnie: 1963-ban a Heted

hétországot, 1972-ben az Emlékkönyvet és 1976-ban a Rőzseparázs című verseskötetét. 

Lírai írások mind, ugyanakkor történelmi dokumentumok: menekülésről, emigrációról, 

kortársakról.537 Mindhárom kötet közös vonása az igényes, művészi kivitelezés, mind 

az illusztrációk, mind pedig a nyomdatechnika, tipográfia szempontjából.

"536

Hetedhétország

Ez a verses mesejáték Kerecsendi legjelentősebb emigrációs alkotása. A történet 

alapja az egyszerű népmeséé: Bálint és Boglárka szeretik egymást, de Boglárka apja, a

533 Kutasi Kovács Lajos Eltévedt Lovasok, 57.1.
534 Elbeszélései a tekintélyes argentin napilap, a La Prensa vasárnapi mellékletében is megjelentek. 

{Rőzseparázsj 232.1.) - [A Magyar Nők c. lap számai az OSZK-ban jelenleg rendezés alatt vannak, 
ezért hozzáférhetetlenek. 1999. április]

535 "Délután". Rőzseparázs 119.1.
536 Kerecsendi Tóth Veremundnak írt levele, 1964. május 30 (Lásd Kerecsendi A. melléklet]
537 Lásd versválogatást (Kerecsendi B. melléklet].
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gonosz Bíró, szegény legényhez nem adja a lányát. Bálint elindul hát aranyat keresni. 

Társa, a sokat vándorolt, sokat látott falábú Katona, három mesebeli országba vezeti: 

Örömországba, Jégországba és Aranyországba. Mindháromban királykisasszony várja, 

és mindhárom szívének egy részét követeli tóle. Örömországban Mámorka a kéjt ajánlja 

neki. Szabadulásáért Bálint a tiszta szerelmet, a fényt adja fel. Jégországban az ész az úr. 

Itt Kristályka Bálint mosolyát, hitét követeli. Aranyvirágtól Bálint megkapja az aranyat - 

de fizetségképpen a megmaradt szív-részét kell otthagynia: a földet, a hazát. Eddig a 

népmese. Ám ekkor jön a váratlan fordulat. Bálint képtelen a földtől elszakadni: inkább 

otthagyja az aranyat és végső erejével, üres kézzel hazamegy meghalni. A falu népe 

elutasítja. Boglárka azonban megvárta, és ekkor a legény "igaz szerelem könnyében 

újraszületett." így lesz boldog vége a mesének.

A népmese alapüzenete világos: Nem arany kell a boldogsághoz, hanem szív. De a 

Hetedhétországban a szív többet jelent szerelemnél. Boglárka ezekkel a szavakkal 

indította útnak Bálintot

Három felé osztlak, 
kedvesem szíve: 
Szerelem, Isten, Föld 
költözzék ide.
A Szerelem fénye 
én leszek szemén. 
Isten a mosolyban 
él tekintetén.
A Földnek hívását 
őrzi ereje...
Szerelem, Isten, Föld! 
Mi leszünk vele:
Fény, Mosoly, Erő, a 
három hatalom!

A mű "egy költői szimbólumokba megszűrt életfilozófia", íija Tóth Veremund. "Ez 

a hármas költői szimbólum szárnyra kapja képzeletünket, hisz annyira benne van az 

ember, benne az egész világmindenség."538 A hármas szimbólum - ha nem is mindig 

együtt - megtalálható a romantikus irodalom több művében. Ami alapvetően új, a

538 "Hetedhétország. Tóth Veremund Kerecsenéi könyvéről." Délamerikai Magyar Hírlap, 1964. ápr. 5. 
[Másik recenzió az Ahogy Lehet 1963. évi 5. számában jelent meg, "Mesejáték - olvasóknak?" 
címmel].
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harmadik szimbólumhoz, a hazához kapcsolódó elem: a honvágy. Bálint szíve így szólal 

fel: "Boldog, aki ottmaradt, / nézheti a lángokat - milyen jó neki!"539 A honvágyban 

benne van az emigrálás érzésvilágának összes vetülete: egyrészt a nagyvilág hidegsége, 

idegen értékrendszere; másrészt az otthon-maradottak meg-nem-értése, sőt irígykedése. 

A kapzsiság, a gőg valósággal elűzi Bálintot a faluból: "Mennem kell, ha boldogságot 

nem ád a hazám." Iszonyú áldozatot hoz azért, hogy megfeleljen a falu elképzelésének. 

Amikor aztán sok megpróbáltatás után hazajön meghalni, a nép gúnnyal fogadja: 

"Vándorszív ez... - Azt szeretjük! Idegenekét... - Abban tömörebb arany van." Azt, 

hogy puszta honvágya hozta vissza, végképp nem értik. Csak a Boglárka tiszta szíve 

oldja fel a nép hangulatát és hozza meg egyrészt a megbocsátást, másrészt a tisztulást.

Kerecsendi szerint mesejátéka lényegét legtömörebben barátja, Hlatky Károly 

foglalta össze: "A Hetedhétország a mai kor meséje, mely saját életére emlékezteti a 

hazájából kiszakadt olvasót. De a történet nem e világra való. Kerecsendi Kiss Márton 

költői műveiből egy tisztultabb világ hangja csendül ki: a becsület, a hűség, és az igaz 

szerelem küzdelme az élveteg világgal, pénzzel, hatalommal szemben. Emberek és 

társadalmak boldogságkereső szomjúsága, kudarca és vigasztalása szólal meg a meséből, 

melyet átsző a szülőföld vonzása."540

A népmese és -ballada elemek mellett, számos irodalmi művet is megidéz a 

Hetedhétország. Mondanivalójában, szimbólumaiban Madách Az ember tragédiájá-t 

juttatja eszünkbe. A falábú Katona, akárcsak Lucifer, végigvezeti a hőst különböző 

országokon (jóllehet ellenkező indíttatással és szellemben teszi azt). A három meseország 

sok tekintetben hasonlít a római, a falanszter vagy a londoni színhez. Végül a világot 

bebarangoló hős motívumát nemcsak a Tragédiában találjuk meg: ott van Petőfi János 

vitézében, Vörösmarty Csongorában vagy akár Ibsen Peer Gyntjében is. Másrészt 

Kerecsendi szerint az angolnyelvű kritika "Hans Andersen 'Snow Queen' és Maeterlinck

539 Tompa sora "Szívet cseréljen, ki hazát cserél" több ízben előfordul Kerecsendi Emlékkönyvében. 
(pld. 180.1.)

540 Kerecsendi Kiss Márton Emlékkönyv 205.1.
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'Blue Bird' című alkotásához hasonlította a Hetedhétország-ot, és hősének jellemében 

John Osborne 'angry young man'-jének vonásait ismerte föl."541

Kerecsendi tehát sok elődtől meríthetett, de epigonja egyiknek sem lett. A 

Hetedhétország egyszerre népmese, ballada, filozófiai, allegorikus költemény. Ezek 

összetételéből egészen eredeti mű keletkezett. Gondolata minden bizonnyal Kerecsendi 

emigrációja kezdetén, Buenos Aires-ben született. Erre enged következtetni Páger Antal - 

Kerecsendi jó barátja - Säo Paulóban 1954-ben elhangzott előadása is. Páger más 

összefüggésben ugyan, de az emigrációra vonatkoztatva szintén felhasználta a 

Hetedhétország motívumait:542

A téma itt időn és Hetedhétországon túl, szinte már a mesébe való. így is 
kezdem: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyönyörű ország. A 
népe dolgos, becsületes, szorgalmas volt. Vetettek, arattak, kacagtak, 
daloltak. Daluk, nevetésük áthallatszott idegen országokban is. Egyszer 
aztán Jégország királya megsokallta a dolgot és rátört erre a tejjel-mézzel 
folyó országra és elvette azt. — A nép ajkáról leszedte a dalt és még csak 
egy kis mosolyt sem hagyott azon. Elűzte a napot és az Istent is, mert a 
fény, a melegség csak zavaija a munkaütemet. A nép azóta boldogtalan és 
várja, hogy majd csak jön valaki, aki elűzi a zsarnokot és újra visszaadja 
neki a mosolyt, a derűt, a fényt, az Istent

A Hetedhétorzág-ot maga Kerecsendi adta ki 1963-ban, Torontóban, művészi 

kivitelezésben, Dómján József fametszetével. Domjánról szóló tárcájában Kerecsendi ezt 

írja: "A Hetedhétország című mesejátékom fedőlapját is tíz ő színes metszete díszítette. 

Sikert is aratott. Erről írta Cs. Szabó László: 'Ha volna olyan fórum, mely rangsorolná 

idekint a legszebb kiállítású könyvet, a Hetedhétországnak kellene adnia az első 

díjat.'"543

A könyv - valószínűleg Kerecsendi szerény-keretű terjesztési rendszere miatt - 

nem volt emigrációs könyvsiker, noha nagy hatást keltett azokra, akikhez eljutott. A 

szerző erről így ír Tóth Veremundnak, a könyv lelkes recenzensének:544

541 Emlékkönyv 205-206.1. Watson Kirkconnell "Beyond the Seven Seas"-re fordította a 
"Hetedhétországot." Lásd szintén Kerecsendi levelét Tóth Veremundnak [Kerecsendi A. melléklet],

542 "A népi irányzat a magyar színpadon és filmen": Délamerikai Magyar Hírlap évkönyve 1954, 91.1.
543 Emlékkönyv 91.1.
544 Kerecsendi Kiss Márton levele Tóth Veremundnak, 1964. május 30. Teljes szövegét lásd Kerecsendi

A. mellékletben.



182

Nagyon hálás vagyok irántad s mindazok iránt, akik elfogadták a 
Hetedhétországot. Nincsenek sokan, de jut belőlük a fél földtekére, 
ismeretlenek, mégis egészen közelvalók. Magyarországon is rendkívüli 
hatást tettek a példányok, híre jött, hogy egy-egy példányra összejártak 
esténként felolvasásra, fiatal, új költők írtak áhitatosan szép sorokat. Az 
emigráció azonban, - a kivételes lelkeket nem számítva - nem nyúlt ki 
utána. Ha két olvasót számítok egy lapra, a Magyar Életnek 15 ezer 
olvasója van, - rájuk alapoztam a könnyelmű és bőkezű kiadást s ők, 
akikkel évek óta hetenként találkozom, nem vették észre a könyvet. Viszont 
szanaszét az emigrációban és otthon is, ismeretlenekből kis körök 
alakultak, Washingtonban szerzetestanárok, a New York-i "magyar övezet" 
mellékén irodalmi szépségre szomjas asszonyok, egy kis házi irodalmi kör 
Los Angelesben és sok-sok távoli helyen. Ők mentették meg a vállalkozást 
az üzleti bukástól és kéretlenül lettek apostolai a könyvnek.

[...] Ahol előadáson megfordultam s vagy egyedül, vagy néhány 
alkalmi szereplővel irodalmi színpadot rögtönöztem, olyan hangulat 
kerekedett, mint a nagy [...] színházi előadások alkalmával. Volt hely, ahol 
az előadás "jubileumán", egy hónappal a játék után újra összejöttek 
valahányan, hogy "megbeszéljék" amit hallottak. Az élmény talán nekem 
volt nagyobb: ha a lélek felmelegszik, olyan mint a viasz, írni lehet rá.

Tóth Veremund a DélamerikaiMagyarHírlap-Ъап írt könyvismertetését ezzel fejezi

be:

A Hetedhétország azon ritka magyar alkotás közé tartozik, mely 
megtalálhatja az utat a világirodalom felé. Bár magyar világból nő ki, és a 
magyar nép lelkét érezzük ki a darabból, nem korlátozza azonban a magyar 
szellem különvalósága. Nem rejtjük véka alá őszinte meggyőződésünket, 
hogy a magyar irodalom nagy művet nyert a Hetedhétországban. Szeretnők 
remélni, hogy más nagy magyar művészek - zenészek, színpadi rendezők, 
díszítőművészek - hozzájárulásával, még hirdetni fogja a magyar szellem 
nagyságát.

Emlékkönyv

Kerecsendi 33 prózai írását gyűjtötte össze ebben a kötetben: elbeszéléseket, 

karcolatokat, esszéket, és főleg a címadó "Emlékkönyvet", amely otthoni pályafutásának 

az emléktöredékeit, írói vallomását tartalmazza. Könyve saját megítélése szerint "kicsit 

laza szerkezetű, mert a szerző minél többet bele akart szorítani."545 A címoldalt Szalay 

Lajos "Költészet" című alkotása díszíti, de a könyvben is található három illusztráció:

545 Kerecsendi barátainak, Farkas László és Marikának írt levele, 1972. május [NJ]



183

Szalay "Szent Ferenc prédikál a halaknak" és "Karácsonyi ének" c. rajzai és Dómján 

József "Budavár angyala" és "Ünnepi varázslat" c. metszetei.546

Az első három ciklus tárcáiban: "Háború után", "Gyermekdal", "Túl a tengeren", 

Kerecsendi főleg saját gyerekkori és menekülése emlékeit úja le, hol humorosan, hol 

elégikusan, hol meseszerűen (Vándorbot, Tavaszi legenda, Téli vendég Tirolban, Palóc 

farkasok, Sógor, hizlalj kacsát, stb. címmel). Más ciklusok: "Magyar fa hajtása", 

"Argentin mozaik", "Bolyongások", érdekes történelmi adalékokat tárnak elénk 

Argentínáról (pl. "Jegyzetek egy forradalomról", "A mi kis emigrációnk"), a kanadai 

magyar múltról (mint pl. a magyar menonitákról: "Lázadók a béke szigetén"-, a Hamilton- 

kömyékbeli "Dohányvidék"-ról) vagy az Egyesült Államok tájairól: a Midwest-i 

"Sorvadó tájak", a Huntington-i képtárról ("Pinkie és a Blue Boy").

Az "Alkotók" és a "Műhely" ciklusokban Kerecsendi kortársairól ír tárcákat, 

amelyekből kicseng emberi hangja és végtelen alázata más alkotókkal szemben. 

Méltatásai mindig finomak, épületesek, akkor is, ha kritikát gyakorol. Ezenfelül - ritka 

tulajdonság - hajlandó revideálni, beismerni, ha valakit vagy valamit helytelenül ítélt

meg.

Szalay Lajoshoz a közös argentínai évek óta fűzte barátság. "Vele [...] a 

délszaki világ meghökkentő, vad szépségeinek és a délszaki ember szellemének 

vadonában sokat barangoltunk."547 Esszéjében művészetét elemzi, többek között a 

Tucumán-ban (Észak Argentína) kiadott albumát és a Genézis c. könyvét.

Nem vállalom Szalay Lajos "kiértékelését", szavakkal való 
méltatását. Szalay rajzai azt tanítják, hogy amit ő művel, az az el nem 
mondható dolgok művészete, s az író nem követhet el nagyobb 
ügyetlenséget, mintha meg akaija magyarázni a képzőművész alkotásait.

Szalay Lajos lázadása különös lázadás. Alázattal van tele. Mégsem 
könnyen értik meg lázadását annak, aki - mint magáról mondja - mások 
bűneiért hajtja le mélyen a fejét. Még keserűbb ajkán a magyar keserűség. 
Azt mondja például, hogy a mi nemzedékünk kenyerét megették a 
különböző uralkodó osztályok.

[...]

546 Emlékkönyv 101, 299, ül. 95., 293.1.
547 Szalay Buenos Airesben eredeti rajzot adott Kerecsendinek: Salomét ábrázolja Heródessel és 

Keresztelő Szent János levágott, vértól csöpögő fejével. [.Emlékkönyv 99., 151.1.)



184

Szalay Lajos azonban elsősorban alkotó, s így nem szavain, hanem 
rajzain keresztül kell őt érteni. Szalay mélységes emberségén és 
magyarságán kívül semmiféle elkötelezettséget nem vállalt. Ő az igazságért 
való szomjúság és gyötrelem megszólaltatója. Művein megkínzottak 
vergődnek, halottjain még szikkad a halál verejték: rajzairól mártírok 
tekintenek le megbocsájtó arccal. Szalay fanatikus és ötletes igazság
kereső. Ha tolla el-elidőzik poétikus mezőkön, nők harmatfinom arcán, egy 
pillanatra sem tud szabadulni a haláltól, mámorában sem, akár Ady Endre. 
Alig győzi tanúságtétellel az emberiség és a magyarság nagy pőrét. Minden 
szenvedő sérelmét vállalja és mindenki sebét nyíltan viseli. Olyan mintha 
ezt a nagy rajzoló filozófust gyötrelmei éltetnék! [...]

Aki először hallja Szalayt, talán meg is ütközik mondatain, de aki 
közelről ismeri őt: szikrázó szellemét, önkínzó filozófiáját, kegyetlen 
ítéleteit, éppúgy megszereti, mint rajzait. Van abban valami vigasztaló, 
hogy a hazug világ és az alakoskodó társadalom közepén akad még valaki, 
aki nem hajlandó megzabolázni gondolatait és szavait, s örömét leli benne, 
ha meghökkenti a mindennapi álnokságot.

Csak, akik nagyon közel jutottak hozzá, azok tudják, hogy Szalay 
Lajos háborgó lelkének alaptónusa a mindent átfogó didergő irgalom.

(A Rőzseparázs c. verseskötetében is utal Szalay művészetére: "Mintha Szalay

rajzolta volna, / olyan sokat mond ez a nap. / Bonyolult és mégis egyszerű: / a fájdalom

zömén csöpp derű / s az emlékek benne alszanak.")548

Dómján Józsefről, a különleges technikájú, elsőrendű fametszőről így ír:549

Meghatódva fészkelődöm be mellé. Ha jó ideje nem is láttam, mindent 
tudok felőle. Útjait, kiállításainak sikerét végigtósértem; tisztában vagyok 
vele, mekkora utat járt be azóta, s hogy már valósággá vált, amit - azt 
hiszem - én írtam le róla első ízben, hogy az О helye a magyar 
kultúrhistóriában közvetlenül Bartók és Kodály után következik.[...] A 
hangulatot, a nagy magyar művész műhelyének légkörét szeretném 
tolmácsolni, azt a világot, mely körülveszi Dómján Józsefet, aki most az 
Egyesült Államokat képviseli szerte a világon. Ez a tény talán 
megdöbbentő, de ugyanakkor vigasztaló is, büszkévé tehet bennünket, 
hogy a távoli kis haza művész-fiát ilyen megbecsülés övezi ebben a 
hatalmas országban.

Tanulságos kritikát ír Márai Sándorról 1971-ben, az ítélet Canudosban c. 

könyvének megjelenésével kapcsolatosan. Kerecsendi fiatal korában - bevallja - nem 

szerette Márait,"mert urbánus gőgje ingerelt". Ám az évek során véleménye merőben 

megváltozott, és bravúros stílusán túl, az író mondanivalója is magával ragadta:

548 "Hasonlat", Rőzseparázs 123.1.
549Emlékkönyv 91.1. "Dómján" címmel verset is írt a művészről. [Rőzseparázs 86.1.]
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A nagy szívdobbantó a "Kassai Polgárok" volt számomra. [...] Márai 
Sándor véglegesen lenyűgözött a "Béke Ithakában" című könyvvel és a 
New York-i Szonettekkel. Rádöbbentem, hogy Márai nem a fiatalok írója, 
Máraihoz érett olvasó, iskolázott olvasó kívántatik. Olyan, akinek a 
sarkában már ott lépdel a műit, aki már emlékezni tud soha vissza nem térő 
ízekre, színekre, illatokra. Ma, érett fővel és kellő mértékű 
kiábrándultsággal az európai szabású alkotóművészek legjobbjai közt 
tisztelem Márait, akiről a mai Budapesten időnként megállapítják, hogy 
nincs mondanivalója... Holott neki már csak mondanivalója van. Persze fül 
kell hozzá. Sajnos, a hivatalos honi lebecsülés odáig fajult, hogy "írói halál 
az emigrációban" címmel gyalázatosán (majdnem azt írtam, hogy 
tapintatlanul!) el is parentálták.

Az "ítélet Canudosban" nem társadalmi regény, nem is egy kis tenyérnyi 
ország emigránsainak szórakoztató olvasmánya. Egészen más. Ének az 
emberi nyomorúságról? A szennyben megdicsőült fanatizmusról?... Nem 
egészen. Inkább a mi világunkat szorongató gyötrelmes balsejtelmek költői 
foglalata. Igen! Az a bizonyos Szalay Lajos-féle lantpengetés a tüzet okádó 
hétfejű sárkány hátán... Nem nehéz ezt megérteni. [...] Az író csupán 
beszélget, végtelen egyszerű, de mindig helyén való és bölcs szavakkal. 
Beszél. Szenvtelenül, néha suttogva, néha száraz torokkal. Egy 
vériszamos, dögletes történelmi ponyva keretében. Ez az egyszerűség 
mutatja be a Hatalmat és a Lázadást, a kétféle embert, az egyaránt 
tévelygőt... De nem fűz hozzá semmit. A minősítést reánk hagyja. A 
biztatás, a remény is talán csak egyetlen mondat, a dzsungel-szekta 
agyagtemploma előtt elégetett orvos ajkáról való: "Az ember erősebb lesz 
attól, amibe nem pusztul bele." [...] Ő sokszor egyetlen szóval el tudja 
állítani olvasója lélegzetét. Nagy író nagy műve ez, melynek 
legkiemelkedőbb érdeme az írói fegyelem; ez azonban nem részvétlenség, 
csak szemérmes, tárgyilagos szolgálat. [...] Ez a magyar alkotás - ha majd 
a nyugati olvasó kezébe kerül - alkalmas lesz rá, hogy ismét felfrissítse 
hervadó hírünket a világban.

A könyv címlapjára is kitér: "Szalay-rajza (a vadállati rémület és a mélységes 

emberi líra összeölelkezése) külön is indokolja, hogy ezt a Márai-könyvet a házi 

bibliotékába helyezze az ember. S abban is van valami rendkívüli, hogy ez a két kitűnő és 

két elhagyatott európai alkotó - két egymástól oly messze pályán bolygó csillag - ezen a 

könyvfedelen összetalálkozott"550

Kerecsenéi tárcáiban sorra vette azokat az írókat, irodalomtörténészeket, akik

valamiképpen a magyar irodalom vagy kultúra terjesztői voltak külföldön: írt Watson

Kirkconnellről, a kanadai Nova Scotia-i egyetemi tanárról, kötetnyi magyar vers

fordítójáról: "A nagy Halifax-irodalmár szeret bennünket. S ez a szeretet olyan ma 
0

550 Emlékkönyv 151-154.1.
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nekünk, mint nagybeteg lázas homlokán a hűsítő kéz.1'551 Reményi Józsefről, a 

Hungarian Writers and Literature c. irodalomtörténet írójáról: "A könyv kiadása - miként 

a szerző egész élete -kettős szolgálat, a magyar irodalom éppűgy gyarapszik általa, mint 

az amerikai":552

Reményi a nemzeti lélek elfogulatlan tolmácsa volt. Kellő távlatból figyelve 
a jelent, nem zavarták őt a pillanatnyi otthoni szempontok, viharok, viták. 
Egyetemi figyelőtornyából nem osztályozott, politikai vonzalom, bal- és 
jobboldal szerint. Ő ugyanúgy portrét festett a Nyugat nagyjairól, mint 
például Mécs Lászlóról, akit otthon a Nyugatnál soha nem vettek 
tudomásul. Herczeg Ferenc, Harsányi Zsolt éppoly elfogulatlan ismertetést 
kap Reményitől, mint Illyés, József Attila és Erdélyi József. Különös 
figyelemre méltatta Erdély íróit, a kisebbségi sors irodalmát. Reményi 
Józseftől ma sokat lehet tanulni: igaz valóságában mutatta be a magyar 
szellemi életet.

És írt Várady Imréről, a bolognai egyetem magyar professzoráról is, aki fiatal 

amerikai egyetemistákat lelkesített fel a magyar irodalom iránt. így idézi a professzor 

üzenetét a külföldi magyar ifjúsághoz, amely egyben saját szemléletét is rögzíti:553

Kövessék szláv és olasz sorstársaik példáját: befogadó országuk iránti teljes 
lojalitással őrizzék, növeljék a magyarság becsületét, ezzel használhatnak 
legtöbbet Magyarországnak. Igyekezzenek minél tisztább tükrévé válni 
népük legjava tulajdonságainak, ápolják magyar nyelvüket és ne engedjék - 
puszta kényelemből -, hogy utódaikban elsorvadjon, vagy éppen 
elenyésszen anyanyelvűk ismerete. A gyermekeknek nem fáradtság több 
nyelv egyidejű elsajátítása, ne féltsék őket túlterheltségtől, inkább 
gondoljanak arra, hogy a játszva megszerzett nyelvkincs gyakorlati értéket 
is képvisel, azon kívül, hogy a legerősebb kapocs, mely az egyént a 
nemzethez fűzi. És arra is gondoljanak, hogy a nemzet - egyre növekvő 
mértékben - a földrajzi határokon túl teijedő fogalom.

Kerecsendi könyvkritikájában is költői: Az Argentínában élő Árvay Lili "Ma 

reggel" című verseskötetéről így ír "Tollán a vers sokszor kibicsaklik, forgácsokra hull, 

hogy aztán egy-egy strófában, virág-gyöngédségű, majd szikla-hideg hasonlatban ismét 

kozmikus egésszé legyen. [...] Költészete asszonyi ének - jeladó rőzsetűz az évek 

lankáin. Szélvitte szó, intő és simogató."554

551 Emlékkönyv 158.1. [Kirkconnell fordításai Aranytól Kosztolányiig felölelik а XIX. és XX. század 
magyar Inát]

552 Emlékkönyv 143.1.
553 "A Bologna-i nagykövet, Emlékkönyv 146.1.
554 Emlékkönyv 159.1.
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Az Emlékkönyv leggazdagabb része a "Meredek utakon" című fejezet, amelyben 

otthoni írói munkásságát úja le. Ragyogó, Ígéretes pályakezdést tár elénk - amelyet egy 

szerencsétlen kor kettétört: "Ki tudja, miért történt minden úgy, ahogy történt? Akár 

fölfelé, akár lefelé vezetett: az én utam mindig meredek volt".555

Az Emlékkönyv megjelenése nagy visszhangot keltett az emigrációban. Kerecsendi 

így ír róla: "Csodálatos levelek érkeztek a világ minden tájáról. Bécstől Johannesburgig, 

Minnesotától Ausztráliáig eljutott az írás. [...] Persze, nem üzleti céllal készült a könyv, 

de ilyen forró sikerre nem számítottunk."

Magyarországon: "A hazaiakról keveset tudunk s rossz hírek érkeznek a helyzetről. Az 

Emlékkönyv családi és baráti példányai közül egy sem érkezett meg, de még a Széchényi 

Könyvtár sem nyugtázta a szokásos 'hivatalos' példányokat. Se a rokonok, se Páger, se 

Illyés Gyula nem kapta meg munkámat. Milyen szégyen!"556 Kárpótlásul szolgálhatott, 

hogy az Emlékkönyv 1973-ban a Cleveland State University "Hungarian Conversation 

and Composition" kurzusának hivatalos tankönyve lett.557

Várhatóan más volt a fogadtatása

Rőzseparázs

Kerecsendi utolsó könyve többnyire összegyűjtött verseit tartalmazza, néhány 

rövid elbeszéléssel tarkítva. 1976-ban jelent meg, 44 caracasi magyar jóvoltából. A 

könyv előszavát Fáy Ferenc írta (akiről a kötetben Kerecsendi verset is ír). 

Kivitelezése, mint az előző két kötetéé, művészi. Kilenc oldal-nagyságú rajz vezeti be a 

vers-ciklusokat, Kerecsendi Kiss Katalin tollából. Ihletett alkotások mind, úgy tükrözik a 

versek hangulatát, mintha a rajzoló maga is élt volna Magyarországon.559

A száz versnyi és féltucatnyi elbeszélés-válogatás között egyaránt vannak kiadott és 

kiadatlan művek. Egy-két verse még Magyarországon, a Vándor évek c.kötetben jelent 

meg. Vannak benne erősen átírt régebbi írások is (igaz, akad olyan régi vers, amelyet

558

555 Emlékkönyv 206.1. Lásd továbbá e fejezet 6.-11.1.
556 Kerecsendi Farkas László és Marikának Ithacába (N.Y.) írt levele, 1972. május [NJ]
557 Rőzseparázs 233.1.
558 A címadó szó ötlete, rőzseparázs, a Buenos Aires-i utcákon született. [Rőzseparázs 43.1.] - "Kortárs" 

Rőzseparázs 87.1. [Vörösváryné szerint, Márai Fáy Ferencet tartotta az emigráció legnagyobb 
költőjének - NJ 98.4.21].

559 Kerecsendi 1972-ben úja: "Katika az itteni egyetemre járt mostanáig, Art-ot tanul, szépen fest és 
rajzol s ha az Úristen is megsegíti, jó alkotó lehet belőle." [Farkas Lászlóéknak, 1972. május].
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Kerecsendi nem vett be a Rőzseparázsbá) .560 Verseit látszólag szeszélyesen

csoportosította: Hétköznapi strófák, Apróságok, Szívbéli sorok, Szonettek, Reggeltől

estig való ének, Árnyékos sorok, Téli képek, Megviselt remény, Hulló levelek. A könyv

végén egy elbeszélést és öt verset angol fordításban is megjelentet: "At Christmas we all

go home", "Farewell”, "It's harvest time in Hungary", "Consolation", "Silent Autumn

message", "Reverie" címmel.561 A könyv hangja általában elégikus. Megénekli

tanítványait, a kis embert, a hétköznapokat. Szerelmes verseket ír. Istenhitét is megírja.

De mindezek felett, tematikájának középpontja a távoli haza és a hazátlanság, az identitás

elvesztése, a nyelv kopása - egyszóval: az emigráció:562

Könyörgés a szóért 
Uram, mindent elvettél már tólem.
Nem panaszlom. Nem kérdem: miért?
Világ bús vándora lett belőlem, 
nem vádollak én semmiért.

Elvetted hazámat, hol születtem.
A föld alatt is sírdogál anyám. 
Fájdalom fészkel a két szememben, 
s rémület száll rám a szél szaván.

Ha már mindent elkívántál tőlem: 
hazám, népem, csendem, örömöm, 
vess rám egy pillantást elmenőben,

mint koldusodra a küszöbön, 
s az éneket ne tépd ki belőlem.
Ezt hagyd meg csak. A Szót... Köszönöm.

A Szó a költő mindene, ám az emigrációban élő költőnek nincs kihez szólnia: 

otthon nem hallhatják, külföldön pedig lassan nem értik. "Keserű szívvel" című 

versében az emigrációt elközömbösödése miatt kárhoztatja: az 50-es évek virágzó magyar 

élete után "valami történt Talán a jómód tette... / Hivatását az új hazában az emigráns - 

lassan elfeledte.":563

560 Például: "Falum" és "Nyáresti kép" (Diárium 1953. 1-4.)
^^Rőzsepardzs 225-231.1. ["Karácsonykor mindnyájan hazamegyünk", "Búcsú", "Aratnak 

Magyarországon", "Vigasz", "Csendes őszi üzenet", "Révedező"] [Kerecsendi B. melléklet].
562 "Könyörgés a szóért" (Nyisztor Zoltánnak ajánlja). Rőzsepardzs 88.1. Lásd szintén "O my God" c. 

versét - Kerecsendi is megélte a Márai-féle "ékezet lehullás" érzetét, bár más indíttatásból kifolyólag: 
Kislánya nem akart "Csók Kati" (Kathy Kiss) lenni, ezért Kish-re írta át a nevét, hogy megtartsa 
magyar hangzását ("Nem ér a nevem", Emlékkönyv, 85.1.) [Lásd Kerecsendi B. melléklet].

563 "Keserű szívvel". Rőzsepardzs 124.1. [Kerecsendi B. melléklet].
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Szóltam Hozzátok, de nem hallgattatok, 
írtam Nektek hiába... Nem olvastatok. 
Daloltam Néktek szívből s Ti elfordultatok.

Kerecsendi Kiss Márton emigrációs életében nem sok elismerést kapott. (Kivételt 

képez a clevelandi Árpád Akadémia 1973-as Árpád ezüstérme). Alaptermészeténél fogva 

végtelen szerény, udvarias, csendes ember volt. Élete vége felé erősen depresszív - ami 

részben betegségével is összefüggött. Nem tudni, hogy agyának lassú el borulása alatt és 

utolsó felvillanásaiban mit érezhetett. Adja Isten, hogy azt a megbékélést, amelyet az 

"Amíg a kő repül" című versének vége tükröz:564

Tán jó lenne a tetőn megállni, 
de hiába maraszt az öröm, 
erős a mély, elfogy a magasság.

Nem keveslem. Szép volt. Köszönöm.

KERECSENDI A KORTÁRS IRODALOMTÖRTÉNET TÜKRÉBEN

Kerecsendi Kiss Márton versei már az 1948-ban, Bajorországban, Flórián Tibor 

szerkesztésében és Nyírő József előszavával megjelent Virradat előtt című költői 

antológiában szerepeltek, Nyírő József, Flórián Tibor, Horváth Béla, Rezek Román 

Sándor, Wass Albert versei mellett.565

Az 1950-es években Kerecsendi többek között a Délamerikai Magyar Hírlap 

évkönyvei-ben (1950-ben "Bujdosó költők - bujdosó versek"; 1956-ban Magyar László 

"Tíz év mérlegén"; 1966-ban "Egy korszak könyvei" között) és Tóth László A Janus 

arcú jelenkori magyar irodalom című könyvében (Róma, 1955) tűnik fel. Ugyanakkor 

más európai kiadványokban nem szerepel: sem az 1956 tavaszán Csiky Ágnes Mária 

szerkesztésében megjelent Tíz év versei, sem pedig az 1958-as Irodalmi Almanachban.

564 Rőzseparázs 189.1.
565 Kutasi Kovács Lajos Eltévedt lovasok, 6.1.
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Kutasi Kovács Lajos 1971-ben, az Eltévedt lovasok című irodalomtörténeti 

vázlatában Kerecsenéit a "középszerű" nevek között sorolja fel.566 Ezzel szemben, 

Borbánéi Gyula az 1989-ben megjelent A magyar emigráció életrajza 1945-1985 című 

könyvében az 1945 tavaszán Németországba és Ausztriába került nevesebb írók és 

újságírók között Kerecsenéit is felsorolja. A Kanadában kiadott, négy-kötetes 

Encyclopaedia Hungarica-ban egyáltalán nem szerepel. Legteljesebben Nagy Csaba A 

magyar emigráció irodalom lexikona (Budapest) sorolja fel Kerecsenéi pályáját és 

bibliográfiáját

Az 1986-ban Magyarországon kiadott A nyugati magyar irodalom 1945 után című 

irodalomtörténet nem tért ki (nem térhetett ki?) érdemlegesen Kerecsenéi munkásságára. 

A tanulmány szerint "nosztalgikus, honfibút árasztó kis tárcákat, emlékezéseket írt." 

Kerecsenéi költészetét nem említi meg (nem is említi a Rőzseparázs című kötetet). A 

Hetedhe'torszdg-TÓl ennyit ír: "A mese átlátszó jelképei meghaladott társadalomképet és 

történelmi tudatot vetítenek az olvasó elé." Legrészletesebben az Emlékkönyvről ír567:

Az Emlékkönyv időnként szorongató olvasmány. Érezni, hogy szerzője 
sosem tudott beleilleszkedni új életformájába, számára az maradt a fontos, 
ami a magyar irodalomban történik, s meghatározó élményei vátozatlanul a 
magyar vidékhez fűzik. Magánya, fájdalmas árvasága nem oldódik, sorsa 
azt példázza, hogy aki túlságosan mélyen gyökérzett bele a magyar tájba, ha 
nem elég ellenálló, belerokkanhat abba az életformába és életvitelbe, mely 
alkatától eleve idegen, s amely olyan alkalmazkodást követelne tőle, aminek 
nincs birtokában.568

A rendszerváltás után, Budapesten 1995-ben kiadott Gulyás Pál Magyar írók élete 

és munkái című sorozat a következő adatokat közli Kerecsenéiről (16-ik kötet, 655.1.): 

"Kiss Márton, kerecsenéi, Kerecsené, Heves megye 1917. Tanító. írásai: 

Székesfehérvári napló (1940); művei: 1/ Vándorévek. Versek, Bp. 1942 (Ism. Győri

566 Kézirat [Petőfi Irodalmi Múzeum]. Kutasi több állításában a neofita túlbuzgalmával ítéli az írókat, 
hol pozitívan, hol negatívan, akkori beállítottsága szerint.

567 Feltehetően a "Meredek utakon" c. fejezetre utal. Béládi, Pomogáts, Rónay, A nyugati magyar 
irodalom 1945 után, 69.1.

568 Válaszként erre Kerecsendi leveléből idézhetünk: "Nekem nincs honvágyam, mert otthon élek, 
minden lélegzetemmel, nem a mai és nem a tegnapi Magyarországon, hanem az idők feletti hazában, 
mely lényem, ismeretlen ősök és ismeretlen utódok földje, Krúdy-álom." [Tóth Veremundnak, 1964. 
május 30. Lásd Kerecsendi A. melléklet]
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Szemle 95 1.) 2/ Harmincadik. Film és színmű. Bemutató Bp. 1942. 3/ Az első. Film 

és színmű. írói neve: Kerecsendi Kiss Márton."

Kerecsendi Kiss Márton tagja annak az írói nemzedéknek, akit Magyarországon 

évtizedekig elhallgattak. Akár azért, mert emigrált, a határokon kívül élt, vagy otthon 

nem felelt meg az államhatalomnak: ez a nemzedék ismeretlen maradt. Rehabilitációját 

Kerecsendi várta és remélte:569

Biztató

Költő zárd el versekben magad 

s légy a szegényeknél szegényebb. 
Bár korod még üldöz és tagad: 
holnapra kikölti reményed.

569 Rőzseparázs 217.1.
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1954. HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Gárdonyi Géza. Láthatatlan ember. Magyar történelmi regénysorozat 2. Buenos Aires: Transsylvania. 
1957, 1967 HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Gheorghiu, Virgil C. A huszonötödik óra. (franciából ford. Mikszáth Antal) Buenos Aires: Danubio. 
1956. HKK, OSZK/z, NYÍL

Girsik Géza,* Girsik Gézáné,* szerk. Magyar nyelvtan, soksz. Buenos Aires. 1950. V-AHA . [v.ö. 
Vácz Hemér, V-KJ].
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Girsik Géza,* Girsik Gézáné,* szerk. Történelmi olvasmányok, soksz. Buenos Aires. 1950. V-AHA . 
[v.ö. Vácz Elemér, V-Ю].

Girsik Gézáné* - Magyar József.* Magyar Multunk I. Buenos Aires: Szerző (Kárpát) 1952, 1957. 
HKK, OSZK/z, NJ, NYÍL

Girsik Gézáné* - Magyar József.* Magyar Multunk II. Buenos Aires: Szerző (Kárpát) 1952, 1957. 
HKK, OSZK/z, NJ, NYÍL

Gönczi-Körös Béla.* A szocialista jog és politika viszonyáról. Buenos Aires: Mindszenty Magyar 
Tudományos és Társadalmi Akadémia. Buenos Aires. 1964. OSZK/z, NYÍL, MAA

Grosovichné Sövény Terézia.* Hazaszáll a szív. Versek. Buenos Aires: Szerző. [Magyarok Útja 
nyomdája. Artes Gráficas Doce], 1951. HKK, OSZK

Hamary Dániel.* A 67-es kiegyezés és a nemzetiségi kérdés. Soksz. Buenos Aires: Mindszenty Magyar 
Tudományos és Kulturális Akadémia. 1967. [In: Argentínai Magyar Kultúrmunka. 2. sz., 
Buenos Aires. 1970., 7.1., Délamerikai Magyar Újság. 1967.nov.19. 6.1.], MAA

Harsányi Zsolt. Mathias Rex I-П. Magyar történelmi regénysorozat 4. Buenos Aires: Transsylvania. 
1958. HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Harsányi Zsolt. Szólalj, szólalj, virrasztó...! Magyar történelmi regénysorozat 10. Buenos Aires: 
Transsylvania. 1965. HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Henney Árpád, szerk. Mi a Hungarizmus? Buenos Aires: Szerző. 1952. [Talleres Gráficos Palermo].

Herczeg Ferenc. Az élet kapuja. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság. Magyar Könyvtár 1. 1951. 
HKK, OSZK, NYÍL

Herczeg Ferenc. Pogányok. Magyar remekírók 3. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság (Kárpát). 
1951. HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Herczeg Ferenc. Pro Libertate. Magyar történelmi regénysorozat 3. Buenos Aires: Transsylvania. 
1957, [1969] HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Hohenlohe Károly Egon, Hg. dr.* Vallástörténelmi összefüggések, soksz. Buenos Aires: Mindszenty 
Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia. 1967. [In: Argentínai Magyar Kultúrmunka. 2. 
sz., Buenos Aires. 1970., 7.1.] MAA

Homonnay Elemér. A délvidéki magyarság helyzete a két világháború között. In: Elszakított magyarság 
Buenos Aires: Mindszenty Akadémia és Pázmány Péter Szabadegyetem, 1956. 29-61.1. HKK, 
OSZK/z, NJ, NYÍL

Homonnay Elemér: Magyar-horvát kapcsolatok és a Dunamedence elrendezése. Buenos Aires: 
Magyarok Útja. 1955. HKK, OSZK/z, V-AHA

Honti Rezső. Magyar-spanyol szótár. Buenos Aires: Kárpát. 1957. NYÍL

Honti Rezső. Spanyol-magyar szótár. Buenos Aires: Kárpát. 1957. NYÍL

Horthy Miklós. Emlékirataim. 1.kiadás. Buenos Aires: Magyarok Útja. 1953. [Talleres Gráficos 
Cagnasso], HKK, OSZK/z, NYÍL

Ignácz Rózsa. Anyanyelve: Magyar. [A szerző 1968. november 30-án a Buenos Aires-i Református 
Egyházban elhangzott előadása], Buenos Aires: Transsylvania. 1968. OSZK, HKK
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Illés Lajos/Sári Gál Imre. Tanúság (hazai életképek). Buenos Aires: Kárpát. 1959. HKK, OSZK/z, 
NYÍL

ínyesmester szakácskönyve I. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság, 1951. OSZK

ínyesmester szakácskönyve II. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság, 1952.[Diárium 1953. jan-júl.]

ínyesmester szakácskönyve. Buenos Aires: Kárpát 1953, 1956, 1958. NJ, NYU,

Jálics Ferenc, P.* A katolikus egyház fejlődése az utolsó tíz évben, soksz. Buenos Aires: Mindszenty 
Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia. 1968. [In: Argentínai Magyar Kultúrmunka. 2. 
sz., Buenos Aires. 1970., 8.1.], OSZK, MAA

János Jenő (Kohánszky János Jenő).* Könny és vér. Buenos Aires: Teleki Pál Cserkész
munkaközösség. 1950. "Jó munkát!" füzetek 5. szám. HKK, OSZK/z, NYÍL

Jármy Aladár.*Tiszafolyónk az orosz hódítási tervekben, Emlékfoszlányok. Buenos Aires: Mindszenty 
Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia. 1967. soksz. OSZK/z, NYÍL, MAA

Jöjj el Jézus, Gyermekimakönyv. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság. 1950. NYÍL

Jókai Mór. Erdély aranykora. Magyar történelmi regénysorozat 1. Buenos Aires: Transsylvania. 
1956, 1964. HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Juhász Mária, M.* Földrajzi jegyzetek. A Zrínyi Ifjúsági Kör érettségi előkészítő tanfolyama számára. 
Buenos Aires: Zrínyi Ifjúsági Kör. 1960. NJ

Juhász Mária, M.* Kiagyar irodalmi jegyzetek. A Zrínyi Ifjúsági Kör érettségi előkészítő tanfolyama 
számára. Buenos Aires: Zrínyi Ifjúsági Kör. 1960. NJ

Juhász Mária, M.* Magyar történelmi jegyzetek. A Zrínyi Ifjúsági Kör érettségi előkészítő tanfolyama 
számára. Buenos Aires: Zrínyi Ifjúsági Kör. 1960. NJ

Káldy Ferenc. Honvágy. Buenos Aires: szerző. 1954. OSZK/z, NYÍL

Katona József. Bánkbán. Magyar remekírók 2. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság, Kárpát. 1951. 
HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Kemény Péter. A magyarság Ausztráliában (Távelőadás-sorozat ? sz.), soksz. Buenos Aires:
Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia. 1964. [In: Argentínai Magyar 
Kultúrmunka. 2. sz., Buenos Aires. 1970., 4.1.] OSZK, MAA

Kemény Péter. A nyugati irodalom útja és iránya a mi emberöltőnkben. Mindszenty Magyar 
Tudományos és Kulturális Akadémia (Távelőadás-sorozat l.sz.), soksz. Buenos Aires: 
Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia. 1964. HKK, MAA, NJ

Kenese Erzsébet. A fegyvertelen katona, Loyolai Szt. Ignác életregénye. Buenos Aires: Kárpát. 1956. 
OSZK, NYÍL.

Kerecsendi Kiss Márton.* Az argentínai magyarság kulturális feladatai. Buenos Aires: Teleki Pál 
Cserkész-munkaközösség. 1949 v. 1950. "Jó munkát!" füzetek 2. szám. V-Ю

Kézdy-Vásárhelyi Béla. Attila címerei. Buenos Aires. 1963. NYÍL

Kőszegfalvi Endre. Gyakorlati spanyol nyelvkönyv és szótár. A Délamerikában beszélt spanyol nyelv 
elsajátítására.2. kiadás. Buenos Aires. 1949. [Imprenta Chile]. (1. kiadás: 1947). HKK, 
OSZK (1. kiadás)
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Koós Kálmán. Voltunk, vagyunk, leszünk. A hungarista mozgalom első negyed százada 1935-1960. 
Buenos Aires: Hungarista Mozgalom kiadása Argentínában. 1960. [Danubio Nyomda] HKK, 
OSZK/z, NYÍL

Korcsmáros Nándor. Hová vezet az út? Buenos Aires: Szerző. 1963. [Imprenta Guadalupe]. HKK, 
OSZK, NYÍL

Kószó Béla. A demokrata olló. Az emberiség múltja, jelene és jövője a marxizmusban. 1. fiiz. Az 
emberiség elindul a Paradicsom felé. Buenos Aires: Nyugat Néma Forradalmárai. 1957. 
HKK, OSZK/z, NYÍL, NJ

Kövesligethy Radó.* Egy csillag születik. Buenos Aires: Mindszenty Magyar Tudományos és 
Kulturális Akadémia. 1965. (Előadás. Soksz.) OSZK, MAA

Krúdy Gyula. Boldogult úrfikorómban. Buenos Aires: Magyarok Útja. 1952. [Pannónia Nyomda] 
HKK, OSZK, NYÍL

Kutasi Kovács Lajos. Barbárok. Novellák. A Magyar Könyvbarátok kiskönyvei 7. Buenos Aires: 
Kárpát. 1953. OSZK, NJ, NYÍL

Kutasi Kovács Lajos. Törzsasztal. Buenos Aires: Kárpát. 1959. OSZK, NYÍL

Kutasi Kovács Lajos. Tükörben, Záróra. Buenos Aires: Kárpát. 1952. HKK, OSZK/z, NYÍL

Laczházy Jenő,* szerk. Igazságot Magyarországnak! Igazságot a Kárpátmedence Törzsnépeinek! Buenos 
Aires: Világmozgalom Argentínai Csoportja [МНВК]. 1959. HKK

Leskó Béla, dr.* Egy protestáns kommentárjai a vatikáni zsinatról. [Előadás, soksz.] Buenos Aires: 
Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia. 1966. [Továbbá: In: Argentínai 
Magyar Kultúrmunka. 2. sz., Buenos Aires. 1970., 6.1.] OSZK, MAA

Lubniczky (Kohánszky) Jenő.* Ferenc. Költői elbeszélés, soksz. Buenos Aires. 1950. V-AHA

Madách Imre. Az ember tragédiája. Magyar remekírók 1. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság 
(Kárpát). 1951. HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Magyar (A) jövő megőrzése külföldön. Buenos Aires: Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális 
Akadémia. 1963. MAA

Magyar József.* Kincsesláda felnőtteknek. Korszerű magyar olvasókönyv ifjúságnak. Buenos Aires: 
Magyar írás. 1968. HKK, OSZK/z, NJ, NYÍL

Magyar Könyvbarátok Diáriuma. Buenos Aires: Kárpát. 1952. I. 1-2. sz [Luttor Ferenc*, Torjai 
Szabó István, Báthory András, Vajay Szabolcs*, Kótai Béla*, Flórián Tibor, Fáy András, v. 
Farkas Ferenc], OSZK, HKK, NJ

Magyar Könyvbarátok Diáriuma. Buenos Aires: Kárpát. 1952. I. 3-4. sz. [dobosi Szabó László*, 
Flórián Tibor, Baranyai Virgil, M. Szabó Erzsébet*, Vajay Szabolcs*, Kutasi Kovács Lajos, 
Dr. Dezső László*. Kótai Béla*]. OSZK, HKK, NJ

Magyar Könyvbarátok Diáriuma. Buenos Aires: Kárpát. 1953. II. 1-4. sz. [Tóth Veremund, Mikszáth 
Antal*, Kosztolányi Dezső, Kerecsendi Kiss Márton*, Kótai Béla*, Babits Mihály, Kutasi 
Kovács Lajos] OSZK, HKK, NJ

Magyar Könyvbarátok Diáriuma. Buenos Aires: Kárpát. 1955. 4.sz. [Hohenlohe Károly Egon*, Wass 
Albert, Mikszáth Antal*, Erdélyi János, Paul Claudel, Arany János, Kótai Béla*, Kosztolányi 
Dezső, Torjai Szabó István], OSZK, HKK, NJ
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Magyar Színjátszó Társaság. Programok, cikkek, recenziók, fényképek (gyűjtemény). 1949-1955. HKK

Makkai Sándor. Sárga vihar. Magyar történelmi regénysorozat 7. Buenos Aires: Transsylvania. 
1961. HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Makkai Sándor. Táltoskirály. Magyar történelmi regénysorozat 6. Buenos Aires: Transsylvania. 
1960. HKK, OSZK

Maróthy-Meizler Károly.* Az ismeretlen Minászenty. Életrajz és korrajz. Buenos Aires: Pannónia. 
1958. [Danubio nyomdavállalat] HKK, OSZK/z, NJ, NYÍL

Maróthy-Meizler Károly * Prohászkall: Új Embert! Buenos Aires: Pannónia. 1961. HKK, NJ, 
NYÍL

Maróthy-Meizle.rKároly*ProhászkalII:Prohászkalelke. Buenos Aires: Pannónia. 1962. HKK

Maróthy-Meizler Károly.* Prohászka, a napbaöltözött forradalmár I: Új Magyarországot! Prohászka 
Ottokár eszmevilága értékelése. Buenos Aires: Pannónia. 1960. HKK, OSZK/z, NJ, NYÍL

Marschalkó Lajos. Vörös vihar. (tört. riportsorozat) Buenos Aires: Editorial Los Amigos [Magyarok 
Útja]. (Artes Gráficas Pannónia). 1952. HKK, [OSZK/z: 1984-es utánnyomás], NYÍL

Mécs László. Válogatott költeményei. A Magyar Könyvbarátok kiskönyvei 4. Buenos Aires: Kárpát. 
1953. OSZK, HKK, NJ.

Mészáros M. Lőrinc [Miklós János]* Kárpátok népe. Buenos Aires: Szerzó'. 1958. [Danubio 
Nyomdavállalat] HKK, OSZK

Mezey Sándor,* szerk. és ford. Kakasviadal. Latinamerikai novellák. Buenos Aires. 196?, MEIL

Michener, James A. Azandauihíd. (Angolból ford. Mikszáth Antal). Buenos Aires: Danubio. 1957. 
HKK, OSZK/z, NYÍL

Mikszáth Antal.* Filozófia, soksz. Buenos Aires: Pázmány Péter Szabadegyetem. 1953. V-AHA

Mikszáth Kálmán. A két koldusdiák (Zádord István rajzaival). Buenos Aires: Kárpát. 1952. HKK, 
OSZK, NJ, NYÍL

Mikszáth Kálmán. Gavallérok (elb.). A Magyar Könyvbarátok kiskönyvei 5. Buenos Aires: Kárpát. 
1953. HKK, OSZK, NYÍL

Minászenty (A) Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia Ifjúsági ankétja (1962. április 28).* 
Buenos Aires: Mindszenty Akadémia [Danubio nyomda] 1962. HKK, OSZK/z, NJ, NYÍL, 
MAA

Mindszenty (A) Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia tizenöt éve (1949-1963).* Argentínai 
Magyar Kultúrmunka l.szám. Buenos Aires: Mindszenty Akadémia [Danubio nyomda]. 
1963. HKK. OSZK/z, NJ, MAA

Móra Ferenc. Aranykoporsó I-П. Magyar remekírók 4. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság. 1951. 
HKK, OSZK, NYÍL

Móra Ferenc. Georgikon. (Elbeszélések). A Magyar Könyvbarátok kiskönyvei 1. Buenos Aires: 
Kárpát. 1953. OSZK, NYÍL

Muray Mihály [Pósfay Pongrácz]* Az idegen áfium ellen való orvosság. ("Kézirat gyanánt. A 
száműzetés 15. évében, Szent László és a magyar hó'sök napján.") Buenos Aires. 1959. HKK, 
OSZK, NYÍL
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Nagy Sándor. A magyar nép kialakulásának története. Buenos Aires. 1968. [2. kiadás: San Francisco. 
Fabó. 1987]. HKK

Nagy Töhötöm.* Jezsuiták és Szabadkőművesek. Nyílt levél VI. Pál pápa Őszentségéhez. Buenos 
Aires: Szerző. 1963, 1965. [Danubio nyomda] HKK, OSZK, NYÍL

Németh László. Iszony. Buenos Aires: Editorial Los Amigos. [Magyarok Útja]. 1955. [Imp. 
Pannónia]. HKK, OSZK. [Magyarországi kiadással összevetve hiányzik az első 200 oldal "Az 
esküvőig"]. HKK

Nótafa I-IV. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság. 1951-1952. HKK. [OSZK: Nótafa 1-ПТ)

Nyíró' József. A síbói bölény. Buenos Aires: Kossuth Kiadó 1954. [Danubio Magyar Nyomdavállalat] 
HKK, OSZK

Nyíró' József. A zöld csillag. 2. emigr. kiad. Buenos Aires: Kárpát. 1951. HKK, NYÍL [OSZK: 
Madrid, 1950, szerző kiadása; Youngstown, 1950, Katolikus Magyarok Vasárnapja]

Nyíró' József. íme az emberek. 2. emigr. kiad. Buenos Aires: Kárpát. 1951. HKK, NYÍL

Nyíró'József. Uz Bence. Magyar remekírók 6. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság. 1952. HKK, 
OSZK, NJ, NYÍL

Oláh György.* Az Antikrisztus itt jár közöttünk. Buenos Aires: Transsylvania. Magyar emigrációs 
remekírók. 6. sz. 1956, [1973]. OSZK/z, HKK, NJ, NYÍL

Oláh György.* Ítél a történelem. A Bárdossy-pör. Buenos Aires. 1954. [Oláh György. Az Antikrisztus 
itt jár közöttünk, c. kötetben, a szerző megjelent művei között feltüntetve].

P. Gulácsy Irén. Fekete vőlegények I-II. Magyar történelmi regénysorozat 5. Buenos Aires: 
Transsylvania. 1959. HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Padányi Viktor. Dentumagyaria. Magyar Történelmi Tanulmánysorozat 1. Buenos Aires: 
Transsylvania. 1963. HKK, OSZK, NYÍL

Padányi Viktor. Egyetlen menekvés. Buenos Aires: Hídfő Baráti Köre. 1967 [Danubio nyomda]. 
OSZK/z

Padányi Viktor. Vérbulcsu. 954/55 évi európai hadjárata. Egy ezredéves évfordulóra. 1. szám. Buenos 
Aires: Pázmány Péter Szabadegyetem. [Pannónia Nyomda]. [31.1.] 1954. HKK, OSZK.

Padányi Viktor. Vérbulcsu. Egy ezredéves évfordulóra. Történelmi tanulmányok 1. sz. Buenos Aires: 
Pázmány Péter Szabadegyetem (A Melboumei Magyar Munaközösség támogatásával) 
[Pannónia nyomda] [31.1.] 1954. HKK, OSZK, NJ, NYÍL. [A HKK példányt egybekötötték 
két másik Padányi művel. A köteten ez áll: Vérbulcsu - Vászoly - Rákóczi.]

Perrault. Csipkerózsa. Gyermekmesék. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság. 1951. V-AHA

Pesti József.* A vulkán kürtőjén. Buenos Aires: Szerző. 1958. Buenos Aires: Magyar Glóbusz. 
1959. OSZK/z, NYÍL

Petőfi Sándor. Összes költeményei. Buenos Aires: Kárpát. 1950, 1951. HKK, NYÍL

Pinczinger Lajos,* ford. Paul Claudel: Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát. Buenos Aires: ford. 1950. 
HKK, OSZK, V-BN
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Pinczinger Lajos,* szerk és ford. Szemelvények a spanyolamerikai költészet gyöngyeiből. - Selección 
de las joyas de la poesía hispanoamericana (magyar-spanyol, kétnyelvű) Buenos Aires: 
Danubio. 1955. HKK, OSZK, NYÍL

Pinczinger Lajos.* A bálványló. Buenos Aires. 1950. [A szerzőnek az "Óceán vándorai" c. regényébe 
beszőtt meséje, mely 1942-ben jelent meg először nyomtatásban]. HKK, OSZK, V-BN, NYÍL

Pinczinger Lajos.* Óceán vándorai. Egy különös fiúnak fantasztikus regénye. I-II, Buenos Aires: 
Szerző. [Pannónia nyomda] 1952-1953. HKK, OSZK/z, V-BN, NYÍL

Plátanos 1951-1961. Instituto Beatae Mariae Virginis. Buenos Aires: Institute Bienaventurada 
Virgen María.* 1961. HKK, OSZK, NJ

Pohárnok Jenő. A verhetetlen tizenegy. 2. emigr. kiadás, (dobosi Szabó László rajzaival) Buenos 
Aires: Kárpát. 1952. HKK, OSZK, NYÍL

Prohászka Ottokár. Szentlélek hárfája. 2. kiadás. Buenos Aires: Délamerikai Magyarság. 1950.

Reményik Sándor. Verseiből. A Magyar Könyvbarátok kiskönyvei 6. Buenos Aires: Kárpát. 1953. 
OSZK/z, NJ, NYÍL

Római katolikus elemi katekizmus. Buenos Aires: Kárpát. 1952, 1953. NYÍL

Római katolikus nagyobb katekizmus. Buenos Aires: Kárpát. 1952.

Saint-Exupéry, Antoine. A kis herceg. Ford. Vámos Pálné. Buenos Aires: Kárpát. 1958 HKK, 
OSZK.

Segesdy László. A hontalan magyar. A száműzetés versei 1945-1949. Buenos Aires: Szerző. 1949. 
HKK, OSZK, NYÍL

Sík Sándor. Dicsőség! Békesség! Imádságos könyv, egyszersmind kalauz a keresztény életre. Buenos 
Aires: Kárpát. 1957. OSZK, NYÍL

Síkos Endre.* A 200 éves selmeci főiskola és a selmeci diákszokások. Soksz. Buenos Aires: 
Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia. 1967. OSZK, MAA

Síkos Endre.* Madách Imre: Az ember tragédiája. Buenos Aires: Mindszenty Magyar Tudományos és 
Kulturális Akadémia. 1964. HKK, NJ, MAA

Sorg Antal.* Beszámoló a Szabad Magyarország Segítő Bizottsága (Comité de Ayuda pro Hungría 
Libre) megalakulásáról és működéséről. Buenos Aires: Danubio. 1957. HKK, OSZK/z, 
NYÍL

Surányi Miklós. Egyedül vagyunk I-II. Magyar történelmi regénysorozat 8. Buenos Aires: 
Transsylvania. 1963. HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Szabad (A) Nyugat magyar katolikusainak emlékirata XII. Pius Pápa őszentségéhez, akitől egyházi 
hierarchiát kémek. Buenos Aires: "Magyar Katolikus Hierarchiáért" Bizottság. 1954. NYÍL

Szabó-Zalán Miklós.* A magyar ipar új rendje. Soksz. Buenos Aires. 1953. V-AHA . 

Szálasi Ferenc. Út és Cél. 1936. Buenos Aires. 1954. [Imprenta "Mercur"]. HKK

Szilassy Béla, Homonnay Elemér, Zathureczky Gyula. Elszakított magyarság . Buenos Aires: 
Mindszenty Akadémia és Pázmány Péter Szabadegyetem. 1956. [Danubio nyomda: 1957 
január] HKK, OSZK/z, NJ, NYÍL, MAA
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Szilassy Béla. A felvidéki magyarság élete a két világháború között. In: Elszakított magyarság. 
Buenos Aires: Mindszenty Akadémia és Pázmány Péter Szabadegyetem, 1956. 9-28.1. HKK, 
OSZK/z, NJ, NYÍL

Tamási Áron. Ábel a rengetegben, [dobosi Szabó László rajzaival] Buenos Aires: Kárpát. 1953. HKK, 
OSZK, NYÍL

Térjék László. Anyanyelvűnk, helyesírásunk. Buenos Aires: Szerzó'. 1951. [Kárpát] HKK, NYÍL 
[OSZK: Szeged, 1941 és 1943]

Tóth Veremund. A magyar irodalom története (szemelvényekkel). Kossuth Kiadó tankönyvsorozata, 
6. könyv. Buenos Aires: Kárpát. 1960. HKK, OSZK/z, NJ, NYÍL

Vácz Elemér, Dr.* Az argentínai evangélikus gyülekezetek szociográfiájának vázlata. (Boceto 
sociográfico de las congregaciones evangélicas argentinas). Buenos Aires, 1955-1966. V-KJ

Vácz Elemér, Dr.* Az argentínai magyarság jelen helyzete és feladatai. Buenos Aires: Mindszenty 
Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia 6. 1964. HKK, OSZK, MAA.

Vácz Elemér, Dr.* Egyház a viharban. Buenos Aires: 1949. V-KJ

Vácz Elemér, Dr.* "Ex Turcia nulla redemptio est" (A buenos airesi Mindszenty Akadémián tartott 
előadás Mikes Kelemen halálának 200. évfordulója alkalmából.) Buenos Aires: Mindszenty 
Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia. 1965. HKK, MAA.

Vácz Elemér, Dr.* Hungarica. A Buenos Airesi Biblioteca Nációnál magyar katalógusa. Buenos 
Aires: Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia. 1968. HKK, OSZK, NJ

Vácz Elemér, Dr.*, szerk. Légy résen! A buenos-airesi Teleki Pál Férfimunkaközösség naplója. 1949. 
febr. 10 - 1950. ápr. 23. Buenos Aires: Teleki Pál Cserkész-munkaközösség. 1950. V-KJ

Vácz Hemér, Dr.*, szerk. Magyar nyelvtan [A Girsik házaspár magyar iskolájának a számára]. Buenos 
Aires. 1950. V-KJ [v.ö. Girsik G., Girsik P. - V-AHA ].

Vácz Elemér, Dr.*, szerk. Merjünk magyarok lenni! Idézetek Teleki Pál gr. beszédeiből és írásaiból. 
Buenos Aires: Teleki Pál Cserkész-munkaközösség. 1950. "Jó munkát!" füzetek 4. szám. V-
KJ

Vácz Hemér, Dr.*, szerk. Szemelvények Reményik Sándor költeményeiből. Buenos Aires: Teleki Pál 
Cserkész-munkaközösség. 1949. "Jómunkát!" füzetek3. szám. V-KJ, V-AHA

Vácz Hemér, Dr.*, szerk. Történelmi olvasókönyv. [Tankönyv Girsik házaspár magyar iskolájának a 
számára], Buenos Aires. 1950. V-KJ [v.ö. Girsik G., Girsik P. - V-AHA ].

Vácz Elemér, Dr.,* szerk. A Mindszenty Magyar Tudományos s Társadalmi Akadémia Évkönyve. 
Buenos Aires: Buenos Aires: Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia. 1959. 
V-Ю

Vágó Pál, dr.*, szerk. Kelet népe - Az ural-altáji népek magyar népcsaládjának folyóirata. Buenos 
Aires. d/n. [1968?]. [Hsó' cikk: "Merjünk magyarnak lenni"). HKK [OSZK: szórván]

Vágó Pál.* A magyar nemzet hóhérainak bérsajtója. Buenos Aires (Beccar): Fáklyaláng. 1963. 
OSZK/z, NYÍL

Vágó Pál.* A Szabad Fórum nemzetgyalázóelőadásai. N.n. (1965). ny. OSZK/z
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Vágó Pál.* Nyílt levél C. A. Macartney professzor úrhoz (A nemzethű magyarságnak ajánlva - a 
történelmi igazság védelmében). [Az October Fifteenth bírálata]. Buenos Aires (Beccar): 
Szerző. 1960. HKK, OSZK/z, NYÍL

Vajay Szabolcs.* Argentindekameron. In: A Délamerikai Magyarság Naptára az 1952. évre, 33-78.1. 
Buenos Aires: Délamerikai Magyarság. 1952. HKK, OSZK, NYÍL

Vaszary Gábor. Ketten Párizs ellen. Buenos Aires: Kárpát. 1953. HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Vaszary Gábor. Monpti. Az író 27 illusztrációjával. Buenos Aires: Kárpát. 1955. HKK, OSZK, NJ, 
NYÍL

Vaszary János. A macska felugrott az asztalra. Buenos Aires: Magyarok Útja. 1950, 1951. HKK, 
OSZK, NJ, NYÍL

Vaszary János. Tubák csodálatos élete. Buenos Aires: Kárpát. 1958. HKK, OSZK/z, NJ, NYÍL 

Vér Andor.* Sirató. Versek. Buenos Aires: Szerző. 1949. HKK, NYÍL

Veszprémy Lóránd.* Értékfilozófia, soksz. Buenos Aires: Pázmány Péter Szabadegyetem. 1953. V- 
AHA

Wass Albert. A funtineli boszorkány. Buenos Aires: Kárpát. 1959. HKK, OSZK/z, NJ, NYÍL [OSZK: 
"Cleveland: Kárpát. 1959"]

Wass Albert. Az Antikrisztus és a pásztorok. Buenos Aires: Kárpát. 1958. OSZK/z HKK, NJ, NYÍL

Wass Albert. Farkasverem. Buenos Aires: Kárpát. 1954. HKK, OSZK, NJ, NYÍL

Wass Albert. Tavak könyve. Buenos Aires: Kárpát, d/n. HKK, OSZK, NJ. [196...?]

Wass Albert. Tizenhárom almafa. Buenos Aires: Magyarok Útja. 1952. HKK, OSZK/z, NJ

ZarekOttó. Egy nép szerelme I-II. Magyar történelmi regénysorozat 9. Buenos Aires: Transsylvania. 
196[4], HKK, OSZK, NJ

Zászlós-Zsóka György.* Vae Victis. Buenos Aires: Magyar Egység. 1959. [Imprenta Beu Borchardt. 
1960. július] HKK, OSZK/z, NYÍL

Zathureczky Gyula. Az erdélyi magyarság élete a két világháború között. In: Elszakított magyarság. 
Buenos Aires: Mindszenty Akadémia és Pázmány Péter Szabadegyetem, 1956. 63-83.1. HKK, 
OSZK/z, NJ, NYÍL

Zrínyi Ifjúsági Kör (A) Jubileumi Évkönyve 1952-1962. Buenos Aires: Zrínyi Ifjúsági Kör.* 1962. 
HKK, NJ.
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ARGENTÍNÁBAN KIADOTT MAGYAR VONATKOZÁSÚ 
MŰVEK SPANYOL (VAGY MÁS) NYELVEN - 1948-1968

II.

Aczél,* Martin. 24 tudományos cikk [entomológia, zoológia]. V-AHA

Ajusinszky, Béla [Oláh György]*. Mindszenty, El martirio de un cardenal. (Ford. Jósé Desa) Buenos 
Aires: Dürer [Magyarok Útja] 1949. HKK, OSZK, NYÍL

ANCE (Asamblea de las Naciones Cautivas de Europa) El caso no resuelto de la Hungría ocupada por la 
Unión Soviética 1956-1963. (Hungría bajo el gobiemo soviético). Por los Amigos Ame
ricanos de las Naciones Cautivas Europeas en colaboración con el Comité Húngaro. Berle, A. 
A., Cheme, L., Boothe, L. Cl. eds.. Buenos Aires: Oficina Latinoamericana de la ANCE, 
1963. HKK, OSZK/z, V-56.

ANCE (Asamblea de las Naciones Cautivas de Europa). La negación de los derechos humanos en Europa 
Oriental. Buenos Aires. 1964. HKK.

Antal, Géza. Who is right: the capitalists or the communists? Buenos Aires: Dürer. 1949. V-AHA .

Anuario para el X. aniversario de la Academia de Ciencias у Social Mindszenty 1949-1959. Buenos 
Aires: Mindszenty Akadémia. [Imprenta Danubio] 1959. HKK, OSZK, NJ, MAA

Badiny Jós, Ferenc.* Nuevas orientaciones en la investigación de las lenguas uralo-altaicas. El pueblo 
de Nimrud. Buenos Aires: Institute Universitario de Altos Estudios Orientales. 1966. HKK, 
OSZK

Bálint, Imre. Solo contra millones. [Egyedül milliók ellen]. Buenos Aires la. ed. (Florida). 1958; 2a. 
ed. Soc. San Pablo. 1959. NYIL, V-AHA

Bálint, Imre.* El nieto de Noé [Nőé unokája]. Buenos Aires (Florida). 1959, NYÍL, V-AHA

Bálint, Imre.* Hungría no muere [Magyarországéi]. Trad. Lagh. Buenos Aires: Soc. de San Pablo. 
1957. HKK, OSZK/z, NYÍL

Bálint, Imre.* /No huyas! [Miért menekülsz?] Novela. Trad. Gizella Kárpáti. Buenos Aires: Ed. 
Paulina. 1955. HKK, OSZK/z, NYÍL

Bangha, Béla. ^Es posible una unión del catolicismo con el protestantismo? Debates acerca de las 
confesiones religiosas. Buenos Aires. 1948. V-BN

Веке, László (pseud.). Diario de Budapest, Octubrede 1956. Trad. M.A. Marino. Buenos Aires: Ágora, 
1957. OSZK/z, V-BN, NYÍL

Bobula, Ida Ph.D. 'The Great Stag: A Sumerian Divinity and its Affiliation" In: The Yearbook of 
Ancient & Mediaeval History. University of Buenos Aires - Anales de História Antigua у 
Medieval. Ministerio de Educación. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofia у 
Letras.p. 119-126. Buenos Aires. 1953. HKK

Boda, Ladislao.*iVa/a у Damayanti. Canto I у II. Mendoza. 1950. V-AHA

Buchinger, Mária.* 17 tudományos cikk. [botanika]. V-AHA

Centinela (El) Húngaro. Nemzetőr. Edición para el mundo hispánico. Órgano de los Escritores 
Húngaros Combatientes de la Libertad. Buenos Aires, 1957-59. OSZK/z, V-56

Comité Húngaro pro Transilvania*, ed. Transilvania. Probléma candenle de Europa. Buenos Aires: 
[Transsylvania], Imprenta Danubio. 1965. HKK, OSZK/z, NJ, NYÍL



В-13

Cotelly, Esteban.* Der echo bancor io. I. Conceptos generales e história. Buenos Aires: Arayu. 1956. 
OSZK, V-BN

Cotelly, Esteban.* Elsecretobancario. Buenos Aires: Horizontes Económicos. 1952. V-BN

Csík, Béla.* 3 tudományos cikk. [atomenergia], V-AHA

Csík, László.* La natación. Ensenanza-Competencia-Entrenamiento. Buenos Aires: Transsylvania. 
1960. HKK, OSZK, TM, MEIL

Csiky, Ilona. "... у lospuentes cayeron". Latinovits László fordítása. Buenos Aires: Dolmen. 1953. 
(MK-Diarium 55.4.), NYÍL

Déry, Tibor. Niki. La históriádé unperro. Buenos Aires: Editorial Proyección. 1961. OSZK, NJ.

Desenmascarando a los soviets (El martirio de los prisioneros húngaros de guerra у de los deportados 
civiles en Rusia). [Trad. Dr. Radó Kövesligethy*] Buenos Aires: Magyarok Útja. 1951. 
HKK

Dezső, Ladislao.* La Americanística de J. Imbelloni. In: Anales de Arqueología у Etnológia. Tomo 
VIII, p. 197-214. Mendoza: Universidad Nációnál de Cuyo. Facultad de Filosofía у Letras. 
1948. HKK

Dormándy, László. [A túlsó parton] Spanyol nyelven. Buenos Aires. 1952. NYÍL

Drama {El) de Hungría. La Revolución Húngara. Emisiones Radiales en Hungría en orden cronológico 
desde el 23 de octubre hasta el 4 de noviembre. Buenos Aires: Diario Húngaro de Buenos 
Aires. 1957. V-56.

Dulácska, Juan de*, Carrillo, R., et.al. Laaortografíaabdominal. Buenos Aires: López у Etchegoyen. 
1954. HKK

Emődy, István* (rajzok). La casita del mar [Az óceánnak kis háza]. Gyermekkönyv, írta: Martinán. 
Buenos Aires: Editorial Abril. 1951. NJ

Fercsey, Juan*, ed. SOS. El drama de Hungría. Con dibujos de Lajos Szalay. Buenos Aires: 
Délamerikai Magyarság. 1957. NYÍL

Ferdinandy, Magdalena Zalán de*. El Elemento mítico de la Tetralógia: 'Joseph у sus hermanos' de T. 
Mann. In: Anales de Arqueología у Etnológia. Tomo VIII, p. 215-222. Mendoza: Universidad 
Nációnál de Cuyo. Facultad de Filosofía у Letras. 1949. HKK, V-AHA

Ferdinandy, Miguel de*. "Clariores Genere". Formas у destino de una idea imperial del Norte 
eurasiático en el medioevo cristiano. In: Anales de História Antigua у Medieval. Ministcrio 
de Educación. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía у Letras, p. 14-30. Buenos 
Aires. 1953. HKK, V-AHA

Ferdinandy, Miguel de*. El Paisaje Mítico. In: Anales de Arqueología у Etnológia. Tomo VII. 
Mendoza: Universidad Nációnál de Cuyo. Facultad de Filosofía у Letras. 1949. [1948?] 
OSZK, NYÍL, V-AHA

Ferdinandy, Miguel de*. En torna al pensar mítico. In: Anales de Arqueología у Etnológia. Tomo VIII, 
p. 176-193. Mendoza: Universidad Nációnál de Cuyo. Facultad de Filosofía у Letras. 1949. 
HKK, OSZK, NYÍL, V-AHA

Ferdinandy, Miguel de*. Lo Demoníaco en "Poesía у Verdad" de Goethe. Mendoza: Universidad 
Nációnál de Cuyo. 1949. V-AHA
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Ferdinandy, Miguel de*. SobreelPoder TemporalenlaCulturaOccidentcdalrededordelano 1000. Tres 
Retratos. Apartado de Anales de História Antigua у Medioeval. p. 125. Buenos Aires. 1948. 
OSZK, NYÍL, V-AHA

Ferdinandy, Miguel de*. Tres Retratos Anuales de História Antigua у Medieval, p. 120. Buenos Aires. 
1949. V-AHA

Ferdinandy, Miguel de. Genealógia сото Forma Mitica. In: Anales de Arqueología у Etnológia. Tomo 
VIII, p. 223-229. Mendoza: Universidad Nációnál de Cuyo. Facultad de Filosofia у Letras. 
1950. HKK, V-AHA

Ferdinandy, Miguel de.* El probléma de la Tradíción сото Mito у Poesia. In: Anales de Arqueología у 
Etnológia. Tomo X, p. 167-193. Mendoza: Universidad Nációnál de Cuyo. Facultad de 
Filosofia у Letras. 1950. OSZK, V-AHA

Földes, Andor. Claves del Teclado; un libroparapianistas. Trad. W. Liebling. Buenos Aires: Ricordi 
1958. HKK, NYIL

Follmann, Eugenio (Jenő), Prof. Dr.* Nuevoscasosde nevosudoriparocelular. In: Anuario para el X. 
Aniversario de la Academia de Ciencias у Social Mindszenty. 1949-1959, pág. 89-97. Buenos 
Aires. 1959. HKK, NJ

Follmann, Jenő*. 65 tudományos cikk. [bőrgyógyászat]. Buenos Aires. V-AHA [OSZK: 29 cím. 
Ebből 14 spanyol nyelven.

Furlong, Guillermo, S.J. Ladislao Orosz у su "Nicolás del Techo" (1759). Buenos Aires: Theoria. 
1966. OSZK, HKK

Gallus, Alejandro*. Los fundamentos de la Europa histórica. In: Anales de Arqueología у Etnológia, 
Tomo X. pág. 106-138. Mendoza: Universidad Nációnál de Cuyo. Facultad de Filosofia у 
Letras. 1949. V-AHA

Gallus, Alexander*. 'The Horse-riding Nomads in Human Development. An essay in human destiny." 
In: Anales de História Antigua у Medieval. Ministerio de Educación. Universidad de Buenos 
Aires. Facultad de Filosofia у Letras, p. 31-75. Buenos Aires. 1953. HKK

Gallus, Alexander*, lieber die Grundlagen der Ur geschichtlichen Methodik. In: Anales de Arqueología у 
Etnológia. Tomo VIII, p. 127-175. Mendoza: Universidad Nációnál de Cuyo. Facultad de 
Filosofia у Letras. 1949. HKK, V-AHA

Goldman, Luis*. Tormenta en Hungría. Buenos Aires: Tribuna. 1957. [Kádár Jánosnak dedikálva], 
OSZK

Gordon Ferenc. Report on the Real Events in Hungary from the Beginning of1945 to the End of 1947. 
Buenos Aires. 1948. NYIL

Haendelné Ravasz Gizella*. Primavera. Buenos Aires. 1957. MEIL

Haraszti, Emil. Lamúsicahűngara. Trad. F. J. Solero. Buenos Aires: Schapire. 1953. V-BN.

Haynal, Margit*. The Sumerian Seals of Buenos Aires. Buenos Aires. 1963. NYIL

Hegedüs, Alejandro*. La religion у el ocultismo en la história. Buenos Aires: Navarro, 1960. OSZK, 
V-BN

Hegedűs, Alejandro*. Los fenómenos extranormales. Buenos Aires: Editorial Ekiek. 1962. HKK, 
OSZK
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Hegedűs, Alejandro. El hombre у sus misterios. Buenos Aires: Cóndor. 1961. OSZK

Helfgot, A. El Acero Sima en elprogreso del hormigónarmado. Buenos Aires, 1951. V-BN

Heller, Andor. No somos más camaradas. Buenos Aires: Criterio. 1957. HKK, OSZK/z, V-56, NYIL

Historiador (pseud.)*. La Argentina у la revolución húngara en el ano 1956. Buenos Aires:
[Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia], 1961. HKK, OSZK/z, V-BN, 
MAA

Hohenlohe, Dr. Egon Carlos*. Fragmentos de la vida de Francisco Liszt. 1. In: Anuario para el X. 
Aniversario de la Academia de Ciencias у Social Mindszenty. 1949-1959, pág. 11-24. 
Separata del Anuario. Buenos Aires: Academia de Ciencias у Cultural Mindszenty. [sin fecha. 
196..?]. HKK, OSZK, NJ

2.

Hohenlohe-Waldenburg, Carl Egon*. Der biblische Schöpfungsbericht im Lichte der Esoterischen 
Weltanschauung. Buenos Aires: Schatzkammer, p. 14. 1959. V-AHA

Hohenlohe-Waldenburg, Carl Egon*. Der Mensch, das rätsevolle Wesen. 
Schatzkammer. 1956. V-AHA

Buenos Aires:

Hohenlohe-Waldenburg, Carl Egon*. Kulturkrise - Menscheheitskrise. Ein Beitrag zum besseren 
Verständniss unseres Zeitgeschehens. Buenos Aires: Schatzkammer. [Imprenta Mercur] 1952. 
V-BN, V-AHA

Hohenlohe-Waldenburg, Carl Egon*. Vom Mysterium des Leidens. Buenos Aires: Schatzkammer. 
1959. V-AHA

Holló, Jósé. Vista por un escritor húngaro. Su pasado reciente, la evolúción, el renacimiento, el 
problémádé Gibraltar. Buenos Aires: Uranos, 1954. V-BN [NB. Hézagos cím]

Hungría no se rinde. Buenos Aires: Diario Húngaro de Argentína. 1957. V-56.

Hungría. Comisión Intemacional de Juristas. Informe sobre la situación en Hungría у la regia de 
derecho. 1958. V-BN

Hungría. Nueva víctima de la bestia rója. Unión Civica Intemacional. V-BN

Hungría. Octubre 1956-Octubre 1961. Buenos Aires: UNEHL. 1961. V-56.

Ingr Francisco у Gálán, Carlos. El Cardenal Mindszenty. Buenos Aires: Росо у Bueno, 1949. V-BN

Jagsich, Juan. Meteorología física. El tiempo. Buenos Aires: Kapelusz, 1954. V-BN.

József, Attila. Poemas escogidos. (Trad.: Hugo Acevedo) Buenos Aires: Horizonte. 1963. OSZK, 
HKK [A Magyar Népköztársaság kiadása, Szabolcsi Miklós utószavával]

Kaczér, Illés. No temas mi siervo Jacob. Buenos Aires. 1957. NYÍL

Kádár, Zoltán, Ney M. Un capítulo del folklore centroeuropeo: El culto de la madre de Diós en 
Hungría. In: Anales de Arqueologíay Etnología.TomoX, Pag. 231-260. Mendoza. 1949. V- 
AHA .

Karinthy, Frigyes. Viaje en torno de mi cráneo. [Utazás a koponyám körül] (Ford. F. Oliver Brachfeld) 
Buenos Aires-Barcelona-México: Plaza у Janes 1961. OSZK, MAD

Karinthy, Frigyes. Viaje en torno de mi cráneo. [Utazás a koponyám körül] Ford. F. Oliver Brachfeld 
Buenos Aires: Borocaba. 1954. HKK
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Keleméry, Tamás*, szerk. Liras en las catacumbas. Reflejo literario de la poesía у de la revolución 
húngara. [Füveskert] Buenos Aires: Asociación Cultural Argentina pro Hungría. 1959. HKK, 
OSZK, V-56, NYÍL

Kerényi, Carlos. Hotnbre primitivo у misterio. In: Anales de Arqueología у Etnológia. Torno VIII. p. 
97-126. Mendoza. 1949. V-AHA

Kerényi, Karl. Die Sage von der verfolgten Hinde in der ungarischen Gründungssage und 'Im 1001. 
Tag'. In: Anales de História Antigua у Medieval. Ministerio de Educación. Universidad de 
Buenos Aires. Facultad de Filosofia у Letras, p. 76-89. Buenos Aires. 1953. HKK, V-AHA

Kézdy-VásárhelyiBéla* [pseud.] Certain totemistic elements in Hungarian armory. Attila's armorial. 
Los escudos de Attila. Attila címerei. [Ford. Rudnay Egyed és Margarita Jós]. Buenos Aires: 
(Sodeta Sumero-Hungaria Acta Vol.I). 1963. OSZK

Koermendi, Ferencz. Laaventura de Budapest. (Budapesti kaland. Franciából ford. Alejandro Casona). 
Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Colección Horizonte. 1950. 3a.ed. (la ed.: 1942; 2a 
ed.: 1943) [OSZK: Buenos Aires. 1945]

Kohánszky, János Jenő*. En defensa del Occidente. Buenos Aires: Centro Húngaro. 1957. HKK, 
OSZKJz, NYÍL

Koppányi, Zsolt*. 3 tudományos cikk. [gyermekgyógyászat]. V-AHA .

Kövesligethy, Radó dr*. Cuatro milagros. Apartado del Anuario para el X. Aniversario de la Academia 
de Ciencias у Social Mindszenty., p. 71-88. Buenos Aires: Academia Mindszenty. 1959, 
HKK.MAA

Kövestligethy, Radó*. 2 tudományos cikk spanyol nyelven [fizika]. V-AHA

Kun, Andor. Dr. iSabe Vd. lo que debe el mundo a Hungría? Spanyol-magyar kiadás Budapest 1936 
után. Magyarok Világszövetsége, din. HKK, OSZK.

Lasky, Melvin J., ed. El libro blanco de la Revolución Húngara. El relato de la insurrección de octubre 
tál сото ha sido registrada en documentos. Traducción de Luis Echavarri. Buenos Aires: 
Guillermo Kraft, 1959. [Eredeti kiadó: Martin Seeker, Vanburg L.T.D. London] V-56, V-BN, 
MAD. [OSZK/z: The Hungarian Revolution. New York. 1957; La révolution hongroise. 
Paris. 1957]

Leskó, Béla*. La armonía у la delimitación de los dós reinos según Martin Lutero. In: Vox. Evangelii. 
Anuario de la Facultad Luterana de Teológia, Tomo I. p. 85-102. Buenos Aires. 1956. V- 
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I. 1948-AS EMIGRÁCIÓ A. MELLÉKLET

CENTRO HÚNGARO

A Magyar Otthon, a későbbi Centro Húngaro, első körlevele (1948. október)

"Serás lo que debes ser 
о si no, jno serás nada!"

(Leszel az, aminek lenned kell, 
vagy ha nem, nem leszel semmi!)

San Martin

Körlevél

Kedves Honfitársunk!

F. év augusztus 28-án megalakított egyesületünk vezetősége nevében magyar szívvel köszöntjük 
családjával együtt.

Úgy érezzük, hogy mindazoknak a nevében szólunk, akik a kezdeti nehézségek idején is bizakodók. Az 
összefogás szükségét érezzük, segíteni egymáson ügyes-bajos dolgainkban, s az utánunk érkezőknek 
olymódon segítségére lenni, hogy ezzel tehermentesítsük a már jó néhány évvel ezelőtt kivándorolt 
honfitársainkat, akik bennünket szívesen fogadtak és támogattak.

Az erők összefogására már azért is szükségünk van, mert múltunk és tapasztalataink arra köteleznek, 
hogy akikkel csak lehet - kéz a kézben - teremtsük meg magunk és a még utánunk jövők számára az 
elveszett otthon melegét, baráti kezek segítését és a tapasztaltabbak támogatását.

Tudomásul vettük a változott életkörülményeket. Nem vagyunk csodavárók. A befogadó nemes 
argentin nemzet nyújtotta életlehetőségek keretén belül a magunk erejébe és összefogásába vetett hit az, 
amely a szebb és biztosabb jövő Ígéretét jelenti számunkra. Ugyanez a hit késztet bennünket arra, hogy a 
közös sorskérdések tömegének megoldására vállalkozzunk és megalapozzuk az argentin életben elhelyezkedő 
jövevények számára - ha szerény keretek között is - azt az egyesületet, mely szintén hivatva érzi magát az 
összességért dolgozni és utat mutatni. Ezért segítsük egymást azzal is, hogy a legnehezebb időkben, a 
kezdet nehézségei között is áldozzunk valamit mindannyiunk számára.

Kérjük, hogy alaposan tanulmányozza át tájékoztatónkat és közölje észrevételeit, tapasztalatait és
tanácsait.

Legyen türelemmel, mert az alapozás munkája - minden szükség ránknehezedése ellenére is - hosszú 
időt kíván. Ha pedig velünk érző barátai és előttünk még ismeretlen honfitársainknak is beszámol 
körlevelünkről, - máris megtette azt, amit tehetett: növeli összefogásunk erejét.

Egyesületünknek az illetékes argentin hatóságokkal való elismertetése ügyét (rendőrhatósági 
engedélyezés és jogi személyiség engedélyezése) folyamatba tettük. Ügyvezetőségünk hivatalos óráit 
minden kedden és pénteken 16-20 óráig, szombatonként 10-20 óráig tartja - egyenlőre Bebedero 3644.sz. 
alatt.

Taggyűjtés: felkérjük, hogy ismerősei körében minél több tagot gyűjtsön, hogy egyesületünk 
működésének megkezdésekor már tagjainak nagy számánál fogva is méltóan képviselhesse összefogásunkat. 
Belépési ívek az ügyviteli napokon átvehetők. Kívánatra minden honfitársunknak postán is megküldjük.
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Tagsági díjak. Közérdekű működésünk anyagi fedezetét a tagsági díjakból, a rendezendő' előadások 
bevételeiből és az esetleges adományokból szándékozunk előteremteni. Honfitársaink többségének nehéz 
anyagi helyzetére való tekintettel a tagsági díjakat az alakuló gyűlésen rendkívül alacsonyan állapítottuk 
meg. Tehetősebb honfitársainkat pedig felkérjük, hogy tagdíjukat fél- vagy egész évre előre fizessék be, s 
ezáltal is könnyítsék meg munkánkat. Rendes tag tagsági díja havi $2.-, a belépési díj pedig $3.-; 
ifjúsági tag havi $1.-, pártoló tag legalább havi $10.- és alapító tag egyszer s mindenkorra $200.-at fizet.

Felhívjuk szíves figyelmét azokra a fontosabb címekre, amelyek révén honfitársi kapcsolatokhoz és 
tanácsokhoz juthat: Magyar Menekültügyi Bizottság, Piedras 181, p. 1°; Katolikus istentisztelet minden 
vasárnap a Ferencesek templomában: Alsina és Defensa sarok; Protestáns istentisztelet református és 
evangélikus hívek számára minden vasárnap Ituzaingó 1021. alatt, lelkész: Háry Dániel. —Újságok 
ajánlása: Magyar Harangok, Cleveland, Szent István Népe, Genova, és Délamerikai Magyar Hírlap, Séo 
Paulo. - Fogorvosi ingyenes rendelés: Esmeralda 661. - Ha munkaalkalomról, elhelyezkedési lehetőségről 
tudomást szerez, kérjük közölje azt haladéktalanul velünk. Ugyancsak kérjük, ha lakáslehetőségről, üres 
helyiségről, lakhatásra alkalmas műhely, vagy garageról tud, - közölje velünk.

F.é. október hó 24-én este 8 órai kezdettel a Consejo de Mujeres színházában Magyar előadóestet 
rendeznek: Szeleczky Zita, Komár Júlia, Páger Antal, Hajmássy Miklós, Cselle Lajos színművészek, 
Kerecsendi Kiss Márton író közreműködésével. Az este mintegy bevezetője a tervezett, egész estét betöltő 
darabokból álló színielőadásoknak. Jegyárak ez alkalommal $2.20-tól 10.50-ig.

Felhívjuk szíves figyelmét a szombat esti társas összejövetelekre a Schubert Hausban.

Örömmel közöljük mi is, hogy Genovából a General Stuart Heinzelmann nevű hajó fedélzetén 
többszáz honfitársunk érkezik. Fogadjuk őket azzal a szeretettel és pártfogással, amiben érkezésünkkor mi 
részesültünk, figyeljük az újságokat s a hajó érkezésének idején, aki teheti, hívjon meg magához az 
érkezettek közül egy családot vagy néhány személyt szombat délutánra vagy vasárnapra s igyekezzék az 
újonnan jöttéknek pár meleg szóval az első napokra tanácsokat adni.

Szabó Gyula ügyvezető.

Kelt Buenos-Airesben, 1948. évi október hónapban.

[Forrás: Vácz Elemér, Dr. "A 'Centro Húngaro' története". Kézirat, 1-3.1., HKK]
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I. 1948-AS EMIGRÁCIÓ В. MELLÉKLET

"Magyar Összefogás illetőleg Centro Húngaro" / Első tagnévsor

"Az 1948. augusztus 28-án Buenos-Airesben (Calle Bebedero 3644 szám alatti Schuberthaus vendéglőben) 
Magyar Összefogás illetőleg Centro Húngaro címmel alakult magyar egyesület tagnévsora":

1. Dr. Aczél Márton
2. Adler Károly
3. Almásy Gyula
4. AndrássyBéla
5. AndrássyBéláné
6. Aporszegi István
7. Aporszegi Istvánné
8. Auguszt József
9. Bacinszkylván
10. Bálint Elemér
11. Balog József (Villa

Domínico)
12. Balog József (C.

Esmeralda)
13. Balogh István
14. Bányai György
15. dr. Benzsay Alajos
16. dr.Benzsay Alajosné
17. Berkessy Margit
18. BiharAdorján
19. Bíró Gyula
21. Bíró Mária
22. Bohli Ádám
23. Bonta István
24. Borbély János
25. Bottá Lenke
26. Böckl Károly
27. Böckl Károlyné
28. Bucsinszky Tivadar
29. De Castelli Ignác
30. Cselle Lajos
31. dr. Csík László
32. Csóka Hedvig
33. Csóka Imre
34. Daksz Albert
35. DávidJózsef
36. Dávidházy Andor
37. Demes Péter
38. dr. Demes Béla
39. dr. Demuth Gyula
40. Doth László
4L DothLászlóné
42. dr. Dulácska János
43. dr. DulinElek
44. Dulin Elekné
45. dr. Emődy István
46. Eszményi János
47. Fáy Gábor
48. Farkas Lajos
49. dr. Farkas Pál

50. Fekete Mihály 
Fodor Károly 
Fodor Károlyné 
dr. Follmann Jenő 
dr. Frankó István 
Fülöp István 
Gagyay Erzsébet 
dr. Garamvölgyi 

Ervin
Ganich Viktória 
dr. Geldrich János 
dr. Geldrich Jánosné 
dr. Gébért József 
dr. Gorka Antal 
Graul Róbert 
Gulyássy László 
Gyarmathy József 
Hajmássy Miklós 
Haltenberger Gyula 
Hann Henrik 
Haraszt Pál 
Haraszt Károly 
Haraszti Márta 
Harsányi Lajos 
Harsányi Lajosné 
Hárshegyi Károly 
Haupt Ferenc 
Holló György 
Hontay István 
Horányi Gabriel 
Hulvey Károly 
dr. Ijjász Ervin 
dr.Imrédy Tamás 
Imrédy Andrea 
özv. dr. Imrédy Béláné 
Jakab János 
Jakab Lajos 
Jancsó Lajos 
Jáimy Aladár 
Jeney Kálmán 
Jeney Márta 
Joanovich Constantin 
Józsa Miklós 
Józsa Miklósné 
Kardos Imre 
Karsay Elemér 
dr. Kaszay Zoltán 
dr. Kaszay Zoltánná 
Kaszay Zoltán 
Kaszay Valéria

99. Kaszás Jenő 
dr. Kehi day Gábor 
Keleméry T amás 
Kerecsenek Kiss 

Márton
Kermeczky Gábor 
Kerkovich Lajos 
Kermeczky Erzsébet 
Kincses Ferenc 
Kincses Ferencné 
Király Pál 
Kirkovits Lajos 
Koháry Tibor 
Kolozsváry Boréba 

Mihályné 
Koltay Ilona 
Koncsay Elza 
dr. Kopits Imre 
Kosa Iván 
Kóthay István 
Kóthay Istvánné 
Kóthay Zsuzsanna 
Körmendy János 
Kőrössy János 
Kőrössy Jánosné 
Kövecs István 
Krekács Géza 
KrekácsGézáné 
ifj. Krekács Géza 
Krekács Irma 
Krúdy Ferenc 
Krumecker József 
dr. Kühn István 
Lackó Júlia 
Lasch János 
Lassú Béla 
László Ferenc 
Lehmann Gáspár 
Lehmann Gáspámé 
Lehmann István 
Lehmann Jenő 
Leich Miklós 
Loisch [Haynal] 

Miklós
Loparits József 
Loparits Józsefné 
Lőrincz István 
dr. Luttor Ferenc 
Magossy Imre 
br. Malcomes Albert

51. 100.
52. 101.
53. 102.
54.
55. 103.
56. 104.
57. 105.

106.
58. 107.
59. 108.
60. 109.
61. 110.
62. 111.
63.
64. 112.
65. 113.
66. 114.
67. 115.
68. 116.
69. 117.
70. 118.
71. 119.
72. 120.
73. 121.
74. 122.
75. 123.
76. 124.

125.77.
78. 126.
79. 127.

128.80.
129.81.
130.82.

83. 131.
84. 132.
85. 133.
86. 134.

135.87.
136.88.
137.89.
138.90.
139.91.

92.
140.93.
141.94.
142.95.
143.96.
144.97.
145.98.
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146. Marczinkievitz Zoltán
147. Marczinkievitz Z.-né
148. Marikovszky

Zoltánné
149. Marikovszky Zoltán
150. Markán János
151. dr. Marton János
152. Matolcsy László
153. dr. Mauks Károly
154. dr. Máthé Ernő
155. Mayer Ervin
156. dr. Máthé Emóné
157. Mészáros Gergely
158. Mészáros György
159. Mészáros Jenő
160. Mészáros László
161. Mészáros Lászlóné
162. Milosevitz Sándor
163. Mizsey Péter
164. Mocsáry Antal
165. Mocsáry József
166. Mocsáry Ödönné
167. dr. Molnos Béla
168. dr. Mosonyi Kálmán
169. dr. Mosonyi

Kálmánné
170. Mosonyi Judit
171. Mundloch György
172. Nagy Sándor
173. Nagy István (San

Martin)
174. Nagy István

(Virreyes)
175. dr. Nagy Zoltán
176. Navratil Nándor
177. Nemecsek János
178. Nemere Miklós
179. Nemes István
180. Németh Alice
181. dr. Németh Károly
182. Németh Ferenc
183. N émeth Ferenc (PM)
184. Ney Sándor
185. Novák Mária
186. dr. Oláh István
187. Oláh György
188. Olsavszky Gyula
189. Oltványi Arnold
190. Paar János
191. PaarJánosné
192. Paar Klára
193. Padrah Sándor
194. Páger Antal
195. Páger Antalné
196. dr. Pajor Győző
197. Pajor Klári
198. dr. Pajor Győzórié
199. Papp Jenő
200. Pásztor István
201. Paul Elisa

202. Pavelec Margit
203. Pavelec
204. Pfeifer Ferenc
205. Pintér András
206. Pintér Ferenc
207. Pintér Zoltán
208. Piufsich Gábor
209. Piufsich Gábomé
210. PongráczBéla
211. Psenica József
212. dr. Rajczy Imre
213. dr. Rajczy Imréné
214. Rónai Zoltán
215. Rónai Zoltánné
216. Rőszler Gergely
217. Rőszler Gergelyné
218. Ruff Sándor
219. Rumszauer György
220. Rumszauer Györgyné
221. Rumszauer Auguszta
222. Sáfrány-Geró'Béla
223. Sántha Imre
224. Schneider Ferenc
225. Schrettner István
226. Schröder Tibor
227. Sebők Sándor
228. gr. Semsey Tamás
229. gr. Semsey Zsuzsanna
230. Sorg Antal
231. Sommer Mátyás
232. Silló Kálmán
233. Simonfay Antal
234. Skamletz József
235. Sombory András
236. Simonfay Antalné
237. Simonfay Géza
238. Sorg Andrea
239. Steimel Gebhard
240. Steimel Gebhardné
241. SubasitzEta
242. Szabados Olga
243. Szabó Ödön
244. Szabó Ilona
245. Szabó István
246. Szabó József
247. Szabó Józsefné
248. dr. Szabó Gyula
249. Szabó Márton
250. Szabó Mártonné
251. Szabó Miklós
252. Szabó Stefánia
253. Szalay László
254. Széchenyi László
255. Széchenyi Ilona
256. Széchenyi Géza
257. Szegedy István
258. dr. Szende Ferenc
259. Szentiványi Miklós
260. Szentiványi Miklósné
261. Szentkirál yi Ede

262. Szentkirályi Edéné
263. Szily Antal
264. Szily Tamás
265. Szlatinay László
266. Szőllőssy Kálmán
267. Sztrakoniczky Antal
268. Szűcs Béla
269. Tarafás Béla
270. Tarczay Tibor
271. Tarján András
272. Tassonyi Edömér
273. Tihanyi Ferenc
274. Tóth Ferenc
275. Túli Béla
276. dr. Vácz Elemér
277. dr. Vágó Pál
278. dr. Vágó Pálné
279. dr. Varga Kálmán
280. dr. V arga Kálmánné
281. Várhelyi Tibor
282. Várhelyi Tibomé
283. dr. Vámay István
284. dr. Vámay Istvánné
285. VassBéla
286. VassBéláné
287. Vass György
288. Vass Jenő
289. VassJenőné
290. Vass Ildikó
291. V attay Ferenc
292. Vay Lászlóné br.
293. Vay László br.
294. Veress Gábor
295. VetyeLajosné
296. Vogl Henrik
297. Vörösváry István
298. Vörösváry Istvánné
299. W enckheim В éla
300. Wild Péter
301. Windischgraetz Lajos
302. Winecker Rudolf
303. Wlassich László
304. dr. Zahorán Ákos
305. WrbaPál
306. Zanka Lajos
307. dr. Zendy Zucker

Ferenc
308. dr. Zendy Zucker

Ferencné
309. Zahorán Ákosné
310. Zelkó István
311. Zelkó József
312. Zelkó Józsefné
313. Zsögön Tibor
314. Zsögön Tibomé

[Forrás: Vácz E., Dr. "A 
'Centro Húngaro' története" 
[Kézirat 6-8.1., d/n], HKK
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I. 1948-AS EMIGRÁCIÓ C. MELLÉKLET

CENTRO HÚNGARO

Széchényi Endre: "Építsünk vagy romboljunk". Magyarok Útja, 1953. május 20.

Mi a helyzet, ha egy nemzet fiai száműzetésbe kényszerülnek és a maguk belső életét illetően 
felszabadulnak a hazai törvénytár paragrafusai és a hagyományok kötelmei alól? Az űzött, lázas, nyugtalan 
emigráns lélekre mindenképp az a veszély leselkedik, hogy magukkal sodorják a szenvedélyek. Feloldódnak 
benne azok a nemes gátlások, amelyek végeredményképpen a társadalom erkölcsi kötőanyagát jelentik. 
Messzire kerül a hagyományoktól, azoktól a társadalmi tényezőktől, amelyek egy közösség érdeke szerint 
szabják ki a kereteket mindenki számára. Mennyi marad mindebből idekint? Annyi, amennyit a 
hazátlanságba került magyar önmagából önmagára vállal. A törvénycikk helyett marad a lelkiismeret, a 
kötelező illendőség helyett az önfegyelem és jóízlés. Az emigrációnak nincsenek őrei és bírái, mindenki 
saját lelkiismerete, önfegyelme és ízlése alapján szabja meg a magatartását az emigráció társadalmával 
szemben.

Mindebből következik, hogy az emigráció közéletében résztvenni egyáltalában nem hálás dolog. De 
akik mégis vállalják a kockázatot és építő munkát végeznek, azok mindenképp megbecsülést érdemelnek. 
Mert a közérdekű munka idekint egyúttal szinte leküzdhetetlen akadályokba ütköző, igen sokszor meddő 
kisérletezés marad. Ha mégis mutatkozik valami eredmény, az alig-alig lehet jutalma a küzdelemnek. Az 
igazi "jutalom" - ezt tapasztalhattuk itt az utóbbi időben - egészen más formában jelentkezik: a 
rosszindulatú és igazságtalan bírálat valóságos lavináin zúdul ama kevesek felé, akik építő munkára 
vállalkoznak.

Vájjon kik részéről jön az igazságtalan, elfogult, gúnyos és kérkedő bírálat? Bizony azok felől, akik 
eddig még semmit sem tettek. Akik ahelyett, hogy versenyre kelnének a buzgólkodókkal, szánalmas 
szellemi petárdáikkal rontanak mindarra, ami eredmény!

Nem minden tökéletes idekint! Mért nem állnak tehát az építők mellé, hogy ők is támogatnák őket. Ha 
körülnézünk sorainkban, ha szemlét tartunk hősi munkával megteremtett intézményeink körül, mindig 
ugyanazzal a kis táborral találkozunk... Sajnos sokan vannak, akikben adottság, rátermettség, elhivatottság 
megvolna, mégis visszavonulnak minden közérdekű munkától. Ők feltétlenül az emigráció életének 
mérlegén a veszteség rovatban szerepelnek. De legalább ártalmatlanok és passzivitásukon legfeljebb 
szomorkodhatunk. Van azonban egy harmadik réteg, egy félmaroknyi nyugtalan, szerepelni vágyó, akik 
nemrég dugták fel fejüket. Nyilván ők is tele vannak ambícióval, de úgy látszik kiszakadtak a lelkiismeret 
és önfegyelem kereteiből s előítéleteik folytán sem találják meg az utat az építőkhöz. így energiájukat csak 
arra használják, ami a legkönnyebb: maró gúnnyal kritizálni, aláásni minden tekintélyt, ami még maradt, 
vagy ami idekint megszülethetett.

A kritikának nem vagyunk ellenségei. Szükség van a kritikára. Anélkül nincs is egészséges közösségi 
munka. De kritika címén mások becsületében gázolni csak azért, mert nincs mód a jóvátételre, - azt hiszem 
több, mint ízléstelenség. Kritika címén rombolni: ma bűnnek számít!... Szeretnők hinni, hogy a kritika 
önkritikádan bajnokai megtalálják az utat az építőkhöz és alkotnak is valamit a közjavára és ezzel egyúttal 
megváltják a jogot arra, hogy bírálhassanak. Rajta, hát mielőbb, már így is nagyon hátrányban vannak!
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I. 1948-AS EMIGRÁCIÓ D. MELLÉKLET

MINDSZENTY MAGYAR TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS AKADÉMIA
(Részleges lista)

Első tagnévsor - 1950 (62)

Aczél Márton dr. 
Bánky Viktor 
В érti Emil dr. 
Bobrik Amó 
Boda László dr. 
Bonczos Miklós dr. 
Cselle Lajos 
Demes Béladr. 
Demes Péter 
Dezsó' László dr. 
Domini ts László dr. 
Farszky Gyula 
Fáy István 
Follmann Jenő dr. 
Fóthy Gyula 
Geldlich János dr. 
Girsik Géza dr. 
Girsik Gézáné 
Haendel Vilmos dr. 
Hajmássy Miklós 
Hajnóczy Ivándr.

Hán Ferenc dr.
Hohenlohe Károly Egon dr. 
Kehi day Gábor dr.
Kopits Imre dr.
Kótay Zoltán P. 
Kövesligethy Radó dr. 
Krúdy Ferenc 
Luttor Ferenc dr. 
Magyarossy Sándor v. 
Máthé Endre dr.
Mocsáry Ödön 
Molnár Dezső 
Oláh György 
Oláh László dr.
Páger Antal 
Pajor Győző dr.
Péchy Henrik dr. 
Pesthy-Müller Frigyes v. 
Petróczy István dr. 
Pogrányi-Nagy Félix 
Rajczy Imre dr.

Sorg Antal 
Sorg Antalné 
Szabó László, dobosi 
Szabó Márton, dobosi 
Szabó Miklós 
Szalay Lajos 
Széchényi Endre 
Szentgyörgyi László 
Szentpétery Attila 
Szilágyiné Gaál Paula 
Szlatinay László dr.
Tereskey József 
Vácz Elemér dr.
Vági István dr.
Vajay Szabolcs 
Vaszary Piroska 
Wild Péter
Zendy-Zucker Ferenc dr.
Zilahi Sebess Jenő dr.

Új tagok - 1959 (ossz. létszám: 100)

Árvay László dr. 
Barna József dr. 
Bálint Imre dr. 
Benedek László, ifj. 
Bottá István 
Bodolai Margit, M. 
Cotelly István, ifj. 
Csík László, dr. 
Csík Béla 
Dombay Jenő 
Emődy Zoltán dr. 
Frankó István dr. 
Fóthy István 
Fóthy Gyula 
Follmann (Jenő)?

Kohánszky Jenő 
Kovács Artur 
Kövesligethy Radoné, dr. 
Krenmayer Ferenc 
Micsinay Péter 
Mihál yfi Iván 
Miályfi Ernő 
Monostory János dr. 
Orbán László, ifj.
Oláh István dr. 
Petrikovich József 
Szabó Miklósné dr. 
Szankay Zoltán 
Színiek Miklós dr. 
Theész János dr.

Földényi Ottó 
Gébért József dr. 
Gosztonyi Gyula dr. 
Gorondy Imre 
Gulyássy Béla dr. 
Habán Jenő dr.
Henrich Jenő 
Imrédy Béláné, özv. dr. 
Jármy Aladár 
Kehiday Gábor dr. 
Kessem István, ifj. dr. 
Keve László 
Ke ve László, ifj. 
Kolozsváry Kiss István 
Koppányi Zsolt dr.

Új tagok - 1961 (11)

Botond László 
Endre Zsigmond 
Domonkos László, P. 
Kelety Jenő

Teleki Andor 
Tiszteletbeli: 
Tollas Tibor 
Larrumbe, Alvaro

Ladányi Domonkos 
Maróthy-Meizler Károly dr. 
Perczel János 
Sikos Endréné
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Tagnévsor - 1968 (94)

Ágotái Károly 
Bakos Károly, dr.
Barna József, dr.
Besenyi Károlyné, özv. 
Besenyi Károly 
Bodnár László, dr.
Bodolai Margit, M.
Bonczos Miklós, dr.
Bethlen Gábor gr.
Botond László 
Cotelly Emó', dr.
Csík László, dr. v.
Chmelár Gyula 
Czanyó Adorján 
Dezső László, dr. 
dobosi Szabó László 
Domonkos László, P. 
Emődy István, dr.
Emődy Zoltán, dr.
Endrei László Pál, dr.
Fóthy Gyula 
Fóthy Gyula, ifj.
Fóthy István
Fóthyné dr.Balogh-Kovács J. 
Földényi Ottóné 
Földényi Ottó 
Frankó István, dr.
Fehér Mátyás, dr.
Girsik Géza, dr.
Gorondi Péter 
Gáti László, dr.

Grosoviclmé Sövény Teréz 
Garamvölgyi Tibor, dr. 
Habán Jenő, dr.
Hamary Dániel, dr. 
Hajmássy Miklós 
Hammerstein József 
Harsányi Lajos 
Hohenlohe К. Egon, dr. hg. 
Hohenlohe Siegfried, hg. 
Héjjas Sídre 
Hoschke Tibor 
Imrédy Béláné, dr.
Imrédy Tamás, dr.
Ivanovich János 
Jákly György 
Jármy Aladár 
Jálics Ferenc, P.
Káply Elemér, dr.
Keleméry T amás, dr. v. 
Kelity Jenő
Kohánszky János Jenő, dr.v. 
Kolozsváry Borcsa M-né dr. 
Kovács Ferenc 
Kövesligethy Radó, dr. 
Kövesligethy Radoné, dr. 
Krénmayer Ferenc 
Kehi day Gábor, dr. 
Kopitinszkyné dr. Fayer M. 
Kiss László, dr.
Ladányi Domokos 
Lakatos Jenő, P.

LeskóBéla, dr.
Makkos Nándor 
Mihályfy Iván 
Papp Jenő 
Padrah Sándor, dr. 
Petróczy István, dr. 
Perczel János 
Pók Zoltán, dr. V. 
Raisz István 
Rajczy Imre, dr. 
Remete Imre 
Rupprecht Antal 
Sikos Endre 
Sikos Endréné 
Sorg Antal 
Sorg Antalné 
Sorg Jenő 
Sömjéni Ernő, dr.
Sütő Nagy László 
Szabó László 
Széchényi Endre, gr. 
Tcharykow György 
Térfi Károly 
UgróZuárd, dr.
Vácz Elemér, dr. 
Veszprémy Lóránd, dr. 
Vincze László 
Zilahi Sebess Jenő, dr. 
Zwincz Károly, R.R.

[Forrás: Vácz Elemér, Dr. A Mindszenty Akadémia utolsó öt éve (1964-1969). Argentínai Magyar Kultúrmunka 
2. szám. Buenos Aires: 1970. HKK]
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I. 1948-AS EMIGRÁCIÓ E. MELLÉKLET

MINDSZENTY AKADÉMIA / ELŐADÁSOK

1951 (Pázmány Péter Szabadegyetem számára)
Haendel Vilmos, dr. - alkotmányjog
Hohenlohe Károly Egon, dr. - filozófia
Krúdy Ferenc - közgazdaságtan
Luttor Ferenc, dr. - társadalomtudomány
Oláh László, dr. - természettudomány
dobosi Szabó László - művészettörténet
Kövesligethy Radó, dr. Az izzólámpa ipar (csak Akadémia)
Oláh László, dr. Sejtegyensúly és daganatkeletkezés (csak Akadémia)

1952 (Pázmány Péter Szabadegyetem számára)
Dezső László, dr. -Történelem
dobosi Szabó László - művészettörténet
Fülöp László - közgazdaságtan
Hohenlohe Károly Egon, dr. - világirodalom
Juhász Mária, M. - magyar irodalomtörténet
Keleméry Tamás, v. - katonai ismeretek
Kerecsendi Kiss Márton - magyar irodalomtörténet
Kopitinszkyné dr. Fayer Márta - lélektan
Kövesligethy Geyza - műszaki ismeretek
Krúdy Ferenc - közgazdaságtan
Luttor Ferenc, dr. - társadalomtudomány
Oláh László, dr. - biológia
Rajczy Imre, dr. - sport és nemzetnevelés
Sütő-Nagy László - matematika és fizika
Szentkirályi Ede - katonai ismeretek
Vincze Lajos, dr. - magyar néprajz

1953
Demes Péter, Nt. Vallás és tudomány 
Girsik Géza, dr. A Bólyaiak és a nem euklidesi geometria 
Haendel Vilmos, dr. Köztársasági kormányrendszerek 
Hajnóczy Iván, dr. Madách: Az ember tragédiája.
Hán Ferenc. Talajtérképezés a mezőgazdaság szolgálatában 
Hohenlohe Károly Egon, dr. A színház és közönség 
Kövesligethy Geyza: Rugalmasságtan
Máthé Ernő, dr. Büntetőjogunk fejlődése a kriminál szociológia és pszichológia hatása alatt 
Monostory János, dr. Modem altatószerek
Orsós Ferenc, dr. Halál utáni mésztelenedés, szuvasodás és állcsontheg képződés 
Szlatinay László, dr.: A műgumi

1954
Castelli Kont Ignác. A 19. század olasz opera-művészete 
Dulácska János, dr. A fekélyes vastagbél-gyulladás modem kezelése 
Fáy István. Jókai
Follmann Jenő, dr. A rák keletkezése és megelőzése 
Kopits Imre, dr. Szemelvények az emberi mozgás élettanából 
Gosztonyi Gyula, dr. A keresztény-bazilika eredete 
Magassy Gábor, dr. A gyomorfekély
Milotay István. Mivel járultunk hozzá mi magyarok a nyugati kultúrához [Távelőadás]
Nagy Balázs Dezső, Nt. Az ormányság néprajza 
Puky Péter. Buenos Aires vasúti közlekedése 
Szabó Miklós. A magyar ipar új rendje
Vági István, dr. Argentína talaj-, erdő- és éghajlati viszonyai európai erdőgazdaságok szempontjából
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1955
Aczél Márton, dr. Argentínai légycsaládok
Bakos Károly, dr. A rákos megbetegedés aetiologiája és biológiája
Buchinger Mária, dr. Mit köszönhet az Ó-világ Dél-Amerikának a természettudományok közbenjárásával. 
Castelli Kont Ignác. A m. kir. Operaház története.
Fáy István: Arany János és a magyar sors.
Geldlich János, dr. A járványos gyermekbénulásról, különös tekintettel a védőoltásokra 
Kerecsendi Kiss Márton. Novelláját olvassa fel
Kolozsváry Borcsa Mihályné Vojt Ilona dalestje (Közreműködtek dr. Szende Ferenc és Castelli К. Ignác) 
Kopits Imre, dr. A Pázmány Péter Tudomány Egyetem 32. évfordulója 
Kopits Imre, dr. A gyermekbénulás késói szaka 
Kótai Zoltán, P. Az emigráció lelki betegségei
Magyary Gyula, dr. Európa kultúrája a mai szellemtörténeti korszakban 
Mezgár Lajos, dr. Jézus élete és munkája 
Németh Ferenc, S.J. Magyar természettudósok
Pintér Ferenc, dr. Táncbemutató (Gyöngyösbokréta, Matyólakodalom és Haláltánc)
Puky Péter. Van-e jövője a vasútnak a modem közlekedés-politikában?
Sütő-Nagy László. Bolyai geometriája, mint a relativitás előfutárja 
Vácz Elemér, dr. A két világháború közötti magyar középosztály

1956
Castelli Kont Ignác. Pietro Mascagni élete és a "Parasztbecsület" opera ismertetése 
Krúdy Ferenc. Az emigráció feladatai

1959
Baráth László, dr.. Paraguay és a paraguayi magyarok 
Hohenlohe Károly Egon, dr.. Beethoven
Csík Béla, dr. Az atomenergiafelhasználásának jelenlegi helyzete

1960
Bottá István. A nagybányai festőiskola, a magyar Barbizon
Csík László, dr. Az 1956-os magyar szabadságharc és annak hatása (spanyol nyelven) 
Dominits László, dr. Argentína függetlenségi ünnepe (spanyol nyelven)
Emődy Zoltán, dr. Szabó Dezső 
Hamary Dániel, dr. Trianon
García, Eduardo Augusto, dr. El sesquicentenario argentino
Keve László. A modem fűtési rendszer
Leskó Béla, Nt dr. Megemlékezés Fáy Istvánról
Mikszáth Antal, dr. A trianoni Magyarország
Theész János, dr.- Széchenyi
Vácz Elemér, dr. - gr. Széchenyi István

1961
Bartomeu, Jorge Ernesto, dr.: La Universidad de La Plata у antecedentes históricos universitarios 
Hohenlohe Károly Egon, dr.: A helyes és helytelen irányú gondolkodás 
Emődy Zoltán, dr. Bartók Béla
Larrumbe, Alvaro, Mons. dr.: El valor moral de la revolución húngara de 1956 
Tollas Tibor irodalmi estje
Travaglino Oscar, dr.: La filosofía marxista у la fdosofía Santo Tomista
Vácz Elemér, dr.: "Ex Turcia nulla redemptio est" (Törökországból nincsen visszatérés). Mikes Kelemen 

halálának 200. évfordulója alkalmából

1962
Emődy Zoltán, dr. Megemlékezés Kodály Zoltánról 80. születésnapja alkalmából. Miskolczy Dóra 

zongorán Kodály darabokat adott elő
Hamary Dániel, dr. A magyarság mai helyzete és a kelet-nyugati hidegháború 
Kessem István, ifj. dr. Anyagépítő kezelési módszerek 
Kopits István, dr. Izületi fájdalmak idősebb korban
Kövesligethy Radó, dr. Egy csillag születése. (Megemlék. id.dr.Kövesligethy Radó születése 100-ik évf-

ján)
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Raisz István: A mai színes fényképészeti eljárások
Sömjéni Emcí, dr.: dr. Árkövi József, a világ első' stomatológiai klinika megalapítója

1963
Gárdonyi Géza Amiuska c. darabja (Hajmássy Miklós rendezésében)
Kalmár Endre: A második világháború sorsdöntő eseményei a legújabb szakirodalom megvilágításában
Veszprémy Lóránt: Néhány kép a mai üzleti élet érdekességeiből
ANKÉT: A magyar jövő megőrzése külföldön (Bevezető: dr. Kövesligethy Radó)

1964
Madách Imre. Az ember tragédiája - 5-ik szín. (Magyar Színjátszó Társaság)
Sikos Endre: Madách Imre és Az ember tragédiája
Bonczos Miklós, dr. Magyar szociálpolitika a két világháború között
dobosi Szabó László: Michelangelo
Emődy Zoltán: Magyarország népmozgalmának alakulása a kiegyezés korától napjainkig 
Gál Dénes: Dentumagyaria (dr. Padányi munkájának ismertetése)
Hamary Dániel, dr.: Az erdélyi magyarság mai helyzete 
Koppányi Dénes, dr.: Északamerikai helyzetkép [Távelőadás]
Kövesligethy Radó, dr.: Galileo Galilei
Sömjéni Ernő, dr.: A helytelen táplálkozás és következményei 
Sütő Nagy László: A magyarok indiai és távolkeleti rokonai

1965
Dimitriu, Constantino: Buddhizmus
Wágner Mártonné: A magyar zene nevelő hatása a zenevilágban
Petróczy István, dr.: Kosztolányi Dezső
Kuthy Tamás, P.: Pszichoanalízis
Botskor Iván: Aldous Huxley
Gallus Géza: A repülőtányér és az űrrepülés
Pinczinger Lajos: A műalkotásról általában és a versírásról környezetünkben 
Sikos Endre: Főiskolai élet Magyarországon
ANKÉT: Az argentínai magyarság mai helyzete és feladatai (Bevezető: dr. Vácz Elemér)

1966
Leskó Béla, Nt. dr.: Egy protestáns kommentárjai a vatikáni zsinatról 
Casanova, Mons. dr. Agustino: A kereszténység a modem világban
Emődy Zoltán, dr.: A 80 éves Kodály. (Kísérő programját a cserkészek regös csoportja állította össze)

1967
Hohenlohe Károly Egon, Hg. dr. Vallástörténelmi összefüggések
Sikos Endre: A 200 éves selmeci főiskola és a selmeci diákszokások
Jármy Aladár Tisza folyónk az orosz hódító tervekben
Hamary Dániel, dr.: A 67-es kiegyezés és a nemzeti kérdés
Bakos Károly, dr.: Az argentínai magyarság szociális és egészségügyi viszonyai
Székásy Miklós, dr.: Mindszenty József és a magyar sors
Hohenlohe Mary és Siegfried: Utazás Távol-Keleten

1968
Jálics Ferenc, P. A katolikus egyház fejlődése az utolsó tíz évben 
Sütő Nagy László: Korunk társadalmi betegségei
Petróczy István, dr.: Oswald Spengler sorsfilozófiája és a pszeudomorfokultúra 
Csík László, dr.v.: Az egészség és a hosszú élet titka 
Fóthy Gyula: Képek a romantikus Európából

1969
Bethlen Géza, gr.: Argentína emigráns szemmel 
Quihillalt, Oscar A.: Energia atomica en la Argentina 
Keve László: A hit és Isten-fogalom modem megvilágításban

[Forrás: VáczE., Dr. A Mindszenty Akadémia utolsó öt éve (1964-1969). Buenos Aires: 1970. HKK]



М-11

I. 1948-AS EMIGRÁCIÓ F. MELLÉKLET

A MINDS ZENT Y AKADÉMIA ÉS PÁZMÁNY PÉTER SZABADEGYETEM 
KIADVÁNYAI

Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia

Anuario par a el X. aniversario de la Academia de Ciencias у Social Mindszenty 1949-1959, 1959.
Csík László. A magyar emigráció múltja és jövője, soksz. 1969.
Csík László. Ami elmúlt és aminek jönnie kell! . 1966.
Egey Gyula. István király alakja történelmünk  folyamán. 1965.
Emó'dy Zoltán. Magyarország népmozgalmának alakulása akiegyezés korától napjainkig. 5 lev. 1964.
Follmann, Eugenio (Jenő), Prof. Dr. Nuevos casos de nevo sudoriparocelular. [bőrgyógyászászati cikk] In: 

Anuario para el X. Aniversario de la Academia de Ciencias у Social Mindszenty. 1949-1959, pág. 
89-97.

Gönczi-Körös Béla. A szocialista jog és politika viszonyáról. 1964.
Hamary Dániel. A 67-es kiegyezés és a nemzetiségi kérdés , soksz. 1967. [In: Argentínai Magyar 

Kultúrmunka. 2. sz., Buenos Aires. 1970., 7.1., Délamerikai Magyar Újság. 1967.nov.19. 6.1.]
Historiador (pseud.). La Argentina у la revolución húngara en el ano 1956. 1961.
Hohenlohe Károly Egon, Hg. dr. Vallástörténelmi összefüggések, soksz. 1967. [In: Argentínai Magyar 

Kultúrmunka. 2. sz., Buenos Aires. 1970., 7.1.]
Hohenlohe, Dr. Egon Carlos. Fragmentos de la vida de Francisco Liszt. [Adalékok Liszt Ferenc életéhez] 

1. In: Anuario para el X. Aniversario de la Academia de Ciencias у Social Mindszenty. 1949- 
1959, pág. 11-24. 2. Separata del Anuario. Buenos Aires: Academia de Ciencias у Cultural
Mindszenty. [sinfecha]. Különnyomatként is megjelent.

Homonnay Elemér. A délvidéki magyarság helyzete a két világháború között. In: Elszakított 
magyarság. 1956. 29-61.1.

Jálics Ferenc, P. A katolikus egyház fejlődése az utolsó tíz évben, soksz. 1968. [In: Argentínai Magyar 
Kultúrmunka. 2. sz., Buenos Aires. 1970., 8.1.]

Jármy Aladár. Tisza folyónk az orosz hódítási tervekben, Emlékfoszlányok. 1967. soksz.
Kemény Péter. A nyugati irodalom útja és iránya a mi emberöltőnkben. (Távelőadás-sorozat l.sz.), soksz. 

1964.
Kemény Péter. Az ausztráliai magyarság. (Távelőadás-sorozat ? sz.), soksz. 1964. [In: Argentínai Magyar 

Kultúrmunka. 2. sz., Buenos Aires. 1970., 4.1.]
Kovács Ferenc. Három elbeszélés, soksz. 1967. [In: Argentínai Magyar Kultúrmunka. 2. sz., Buenos 

Aires. 1970., 7.1.]
Kövesligethy Radó. Egy csillag születik, soksz. 1965.
Kövesligethy, Radó dr. Cuatro milagros [Négy csoda]. Apartado del Anuario para el X. Aniversario de la 

Academia de Ciencias у Social Mindszenty., p. 71-88. 1959. Különnyomatként is megjelent.
Leskó Béla, dr. Egy protestáns kommentárjai a vatikáni zsinatról. [Előadás, soksz.] 1966. [In: Argentínai 

Magyar Kultúrmunka. 2. sz., Buenos Aires. 1970., 6.1.]
Magyar (A) jövő megőrzése külföldön. 1963.
Mikszáth, Antal, dr. La Tragédia del Hombre. [Az ember tragédiája]. In: Anuario para el X. Aniversario de 

la Academia de Ciencias у Social Mindszenty. 1949-1959, pág. 25-38. 1959.
Mindszenty (A) Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia Ifjúsági ankétja (1962. április 28). 1962.
Mindszenty (A) Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia tizenöt éve (1949-1963). Argentínai Magyar 

Kultúrmunka l.szám. 1963.
Síkos Endre. A 200 éves selmeci főiskola és a selmeci diákszokások, soksz. 1967.
Síkos Endre. Madách Imre: Az ember tragédiája. 1964.
Sütő Nagy László. Korunk társadalmi betegségei, soksz. 1968. [In: Argentínai Magyar Kultúrmunka. 2. 

sz., Buenos Aires. 1970., 8.1.]
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Sütő-Nagy, Ladislao. Juan Bolyai, matemático húngaro, primero del moderno pensamiento científico.
[Bolyai János, magyar matematikus, az első modem tudományos gondolkodó]. In: Anuariopara 
el X. Aniversario de la Academia de Ciencias у Social Mindszenty. 1949-1959, pág. 39-48. 1959. 

Szabó de Dobos, Ladislao. Pál de Szinyei Merse у el ambiente artístico contemporáneo [Szinyei-Merse 
Pál és a mai művészeti légkör]. Apartado del Anuario para el X. Aniversario de la Academia ck 
Ciencias у Social Mindszenty., p. 49-58. 1959. Különnyomatként is megjelent.

Vácz Elemér, Dr. A Mindszenty Akadémia utolsó öt éve (1964-1969). Argentínai Magyar Kultúrmunka 2. 
szám. 1970.

Vácz Elemér, Dr. "Ex Turcia nulla redemptio est" (A buenos airesi Mindszenty Akadémián tartott előadás 
Mikes Kelemen halálának 200. évfordulója alkalmából.) 1965.

Vácz Elemér, Dr. Hungarica. A Buenos Airesi Biblioteca Nációnál magyar katalógusa. 1968.
Vácz Elemér. Az argentínai magyarság jelen helyzete és feladatai. 1964.
Vácz, Elemér, Dr. Bibliográfia de los libros у estudios publicados por los autores húngaros en la 

Argentina. [Magyar szerzők Argentínában kiadott könyvei és tanulmányai (1948-1958)]. In: 
Anuario para el X. Aniversario de la Academia de Ciencias у Social Mindszenty. 1949-1959, pág. 
97-112. Buenos Aires. 1959. — A bibliográfia 116 magyar emigráns szerző 264 művét ill. 
tudományos cikkét tartalmazza, az irodalom, a tudomány és a társadalomtudomány köréből. 

Vincze, Luis, dr. La canción húngarapopular [A magyar népdal]. In: Anuario para el X. Aniversario de la 
Academia de Ciencias у Social Mindszenty. 1949-1959, pág. 59-70. 1959.

Pázmány Péter Szabadegyetem

dobosi Szabó László. Művészettörténet és esztétika, soksz. 1953.
Mikszáth Antal. Filozófia, soksz. 1953.
Padányi Viktor. Vérbulcsu. 954/55 évi európai hadjárata. Egy ezredéves évfordulóra. 1. szám. 1954. 
Padányi Viktor. Vérbulcsu. Egy ezredéves évfordulóra. Történelmi tanulmányok 1. sz. (A Melbourne!

Magyar Munkaközösség támogatásával). 1954.
Veszprémy IAránd. Értékfilozófia, soksz. 1953.

Közös kiadás: Mindszenty Akadémia és Pázmány Péter Szabadegyetem

Homonnay Elemér. A délvidéki magyarság helyzete a két világháború között. In: Elszakított magyarság 
.29-61.1. 1956.

Szilassy Béla, Homonnay Elemér, Zathureczky Gyula. Elszakított magyarság . 1956.
Szilassy Béla. A felvidéki magyarság élete a két világháború között. In: Elszakított magyarság . 1956. 9- 

28.1.
Szilassy Béla. A felvidéki magyarság élete a két világháború között. In: Elszakított magyarság . 1956. 9- 

28.1.
Zathureczky Gyula. Az erdélyi magyarság élete a két világháború között. In: Elszakított magyarság . 1956. 

63-83.1.
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I. 1948-AS EMIGRÁCIÓ G. MELLÉKLET

PÁZMÁNY PÉTER SZABADEGYETEM

Tanfolyamok. 1952

Diplomáciatörténet. Dr. Sánta Pintér Gyula: A kisebbségi jog. Államszövetség és szövetségi állam. A 
"Keleti kérdés" története és tanúságai.

Fizika. Sütő Nagy László: A fizika tegnap és ma. Az atomelmélet. A tér és idő: a relativitás.

Földrajz. M. Bodolai Margit. Magyarország felszíni kialakulása. Hazánk természeti képe.
Hazánk gazdasági élete.

Lélektan. Kopytynskiné Dr. Fayer Márta. Élménytan és cselekvéstan. Gyakorlati emberismeret. Lélektan 
és gazdasági élet. Ipari lélektan. Gyermeklélektan.

Magyar irodalom története. M. Juhász Mária: A magyar lélek fejlődése az irodalom tükrén át. 1. "Száll az 
ének szájról-szájra" (Ősköltészet). 2. A dal megörökítődni kívánkozik. Irodalmunk kezdetei. 3. 
A magyar lélek az "Amor Sanctus" tűzében (2 előadás). 4. A megoszlott magyar éneke. 5. A 
végvári költő.

Magyarságtudat. Szentikirályi Ede: A magyar katona a múltban és jelenben. - Bethlen Gábor:
Magyarságunk saját és külföldi szempontból. Kisebbségeink és szomszédaink. - Krúdy Ferenc: A 
magyar öntudat. - Dr. Rajczy Imre: A magyar sportkultúra és a XV. Olimpiász.

Mitológia. Dr. Zeyk Adél: Hogyan születnek az istenek? A legendák keresztrejtvénye. Mítosz és 
tudomány.

Művészettörténet. Dobosi Szabó László: Michelangelo és kora. A magyar középkor művészete. A magyar 
klasszicizmus. A XIX. sz. magyar festészete. Szinyei Merse Pál. Újkori magyar képzőművészet.

Nemzetvédelem. Vitéz Keleméry Tamás: Nemzeti célkitűzések és emigrációs hadsereg. Emigrációs katonai 
problémák. Az ezeréves Magyarország Európa történetében. Távolkeleti katonai problémák. - 
Vitéz Vattay Ferenc: A hadrepülés a jövő háborújában - Bihar Adóiján: Haditechnika: a radar.

Néprajz. Dr. Vincze Lajos: Bevezetés az etnológiába. Magyar néprajz. A magyar népi zene.

Természettudomány. Dr. Oláh László: Az individuum és faj keletkezése. A faj keletkezése. A nemek 
átöröklése. Növényfajok mesterséges előállítása. Átöröklés és alkat.

Törvényismeret. Dr. Simon László: Munkajog. Kereskedelmijogi alapfogalmak. Gyakorlati 
jogalkalmazás. Az argentin házassági jog. Büntető főtárgyalás: vád és védelem (gyakorlati 
bemutatással).

Világtörténelem. Vajay Szabolcs: Az asszír diktatúrától a görög demokráciáig. A hellénizmus kialakulása 
és Róma kezdetei. Az árja népvándorlástól Nyugat felfedezéséig. A világpolitika kezdetei: A 
Perzsa Birodalom. Egy erjedő század: Nagy Sándortól Hannibálig. Az ázsiai birodalmak: India, 
Parthusok, Kína. Róma aranykora: Augustustól a Flaviusokig. A római nagyhatalom: 
Demagógia - diktatúra - császárság. A római államfejlődés: liberalizmus-anarchia-abszolutizmus. 
Az anarchiától a keresztény császárságig.
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Előadások. 1952

Dr. vitéz Bonczos Miklós. Szociálpolitikai alapelvek. A sajátos magyar szociálpolitika.
Carlos Cordaroli: La música de Bartók у Kodály entre nosotros argentinos.
Dr. Ferdinándy Mihály (Puerto Rico): A magyar Akropólisz 
Báró Hatvány Bertalan (távelőadás): Amit Ázsiáról tudni kell.
Hg. dr. Hohenlohe Károly Egon: Az ifjúság szerepe szellemi kultúránk kialakulásával kapcsolatban. Rilke 

és Nietzsche világnézete.
Dr. Kállay Kristóf (Brazília): A politika mint tudomány.
Dr. Armando Alonso Pineiro: Vision panorámica del Imperio Romano-Bizantino.
Dr. Scitovszky János: A jogtudomány bölcseleti alapja. A jog és erkölcs válsága.
Dr. Udvarhelyi György. Az agyvelő a test és lélek között.
Dr. Takcsi Nagy Arthur (Paraguay): Élő anyanyelvűnk

1956 első félévének előadásai:

Dr. Kövesligethy Radó rektor: Természettudomány és vallás (Tanévnyitó)
Hopp Kurt: Az Ultraschall és annak alkalmazása. Kísérletekkel.
Oláh György: Élő újság*
Hg. dr. Hohenlohe Károly Egon: Mozart emlékünnep születésének 200 éves évfordulójára, 
dr. Szalay Lajos: Modem művészet és filozófia (I. és II. rész). Utána vita. 
dr. Vincze Lajos: Bartók Béla élete és munkássága.
Vattay Ferenc: A modem katona egy napja a háborúban.
Sütő Nagy László: Az atomenergia ipari felhasználása. Utána vita. 
dr. Louzay professor: A koexistencializmusról (spanyolul)
M. Juhász Mária: Magyar irodalom, 
dr. Padányi Viktor távelőadása.

*Élő újság: Vetített képekkel tarkított szóbeli közvetítés. Cikkek, hírek pódiumról élőszóval való 
közvetítése. Új ötlete, hogy rendszeres időközökben élőszóval tárja az olvasók elé az információs 
anyagot és hírmagyarázatokat. Első "cikkei": A Déli Harangszó ötszázéves jubileuma; A Sztálin 
emléke ellen indított bolseviki propagandahadjárat értelme; Riportszerű vetítettképes előadás 
argentin koloniális emlékekről; Beszélgetés az Antibolsevista Sajtókiállítás főrendezőjével; 
Interjúszerű beszámoló a gyermekbénulási járvány elleni küzdelemről; Himler Márton 
"ezredesnek" a magyar emigráció ellen megindított háromszázezer dolláros pőre.

[Források: l952:Délamerikai Magyarság 1952. ápr. 29., máj. 13., 20., jún. 3., 6., 10., 13., 17., 20., 24.,
27., júl. 1., 4., 11., 15., 18., 22., 25., aug. 1., 8„ 15., 20., 26., 29., szept. 2., 7., 19., 26., 30., okt. 21, 31., 
nov. 14., 18., 21. , dec. 12. 1956: Magyar Ház Értesítője 1956. április és 1956. május]
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I. 1948-AS EMIGRÁCIÓ H. MELLÉKLET

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG A Külügyminisztérium ill. Külföldi Magyarok 
Referátuma levelezése a Magyar Népköztársaság Buenos Aires-i követségével, 
(részleges)

1949.1.6 - XIX-J-1-k. 20/a 12.d. Magyarok Világszövetsége - Balogh József fó'titkár - KÜM. Politikai 
Osztálya, Dr. Mura Péter tanácsos úrnak - Hivatk.szám: В/S.. "Levelet kaptunk az Argentínai 
Magyar Szövetség főtitkárától Braun Nándortól, amelyből idézem az alábbi, titeket érdeklő részt: 
'Most már oly tömegesen érkeznek ide nyugatosok (számuk 2500-3000-ra becsülhető), hogy 
állásfoglalásuknak nyilvánosságra hozatalát is szükségesnek láttuk. Annál is inkább, mert 
színházuk és hetilapjukon keresztül a legaljasabb hazugságokkal traktálják a kolóniát, a hazai 
állapotokat illetően; beférkéznek egyesületekbe, magánszemélyeket keresnek fel és fertőznek meg 
szovjet- és magyar kormányellenes rágalmaikkal. A velük szemben tanúsítandó tolerancia itt nem 
lehet olyan nagy, mint pl. Franciaországban, vagy Angliában volt barátaink részéről, mert az 
ideérkezett nyugatosok összetétele kevésbé kevert (az Ш.О és az Egyház megbízottjai a nyugatosok 
között is szűrőt alkalmazva, csak a "legérdemesebbek" kijövetelét intézte és financirozta, hiszen 
mégis jelentősebbek, mint bármely nyugateurópai országé). Ezenkívül, mint feljebb emlitem, 
agitációs tevékenységet fejtenek ki. Tehát nagyrészüknek magatartása most is az, ami a múltban 
volt, a helyi lehetőségekhez idomulva, természetesen. - A magyar zsidók egyesülete disztinkció 
nélküli kampányt indított ellenük, melyhez - a háború befejezése után először - a Törekvés és a 
Szövetség segítségét is kérte. Anélkül, hogy mi ennek a kampánynak a valóságnál nagyobb 
jelentőséget tulajdonítanánk (hiszen az AMZSE vezetőségének javarésze ugyanaz a reakciós elem, 
mely eddig velünk szembe helyezkedett) ebben a magatartásukban támogatjuk őket és itt 
hangoztatjuk, az őintranszigens felfogásukkal szemben, a különbségtevés szükségességét.1 [...]"

1950.6.30 MOL XIX-J-l-k-Arg.-20/d.-023713-1950, 12.d. "Összefoglaló jelentés az argentínai magyarok 
életéről, egyesületi- és sajtó viszonyáról: [...] Centro Húngaro. Összefogó szerv. Nyugatosok 
által. Alapitói Lutor és Takács István. Célul tűzték ki az összes magyar reakciós szervezetek 
összefogását, mely tudtunkkal a mai napig nem sikerült. Teljesen klerikális fasiszta irányzatú."

1952.3.18. MÓL XrX-J-l-k. 20/a 12.d. MNK 185/Biz.-1952 "Tárgy: Jelentés a rosarioi kiszállás 
elmaradásáról. Mint már előző jelentéseimben jelentettem az itteni magyar egyesületekkel való 
kapcsolat kiépítése igen nagy nehézségekbe ütközik, azok a követséggel szembeni tartózkodása 
miatt, melynek elsősorban Luttorék rájuk gyakorolt befolyása az oka. Luttorék ugyanis mindent 
elkövetnek - nem egyszer fenyegetéseket használva - annak érdekében, hogy az itteni magyar 
egyesületeket a követségtől elszigeteljék. Ennek folytán az egyesületekben dolgozó, vagy tagként 
szereplő emberek nem mernek nyíltan javaslatot tenni a követséghez való közeledésre.- Ilyen 
körülmények között rendkívül nehéz olyan személyeket találni, akiken keresztül mégis közelebb 
lehetne kerülni egyes egyesületekhez. Különösen áll ez a vidéki egyesületekre ..."

1952.8.3. MOLXIX-J-l-k-Arg-20/d- 07453/1-1952,12.d. "A Luttorék vezetése alatt álló Valentin alsinai 
magyar egyesület magyarnyelvű iskolát tud fenntartani a hatóság engedélyével. A Centro-Húngaro 
olyan szervezetet hoz létre, amilyet akar. így nem régen létre hozta a "Mindszenty Akadémia"-t, 
ahol azóta állítólag már meg is kezdődtek az előadások. Szabadon tarthatják gyűléseiket különböző 
ürügyek alatt. így például szüreti mulatságokat, bálokat, táncmulatságokat, egyesületi -jubileumi 
ünnepségeket, stb."

1953.1.1. MÓL XDÍ-J-l-j-Arg-20/d, ll.d. "Összefoglaló jelentés az argentiniai magyar egyesületek 
működéséről. [...] Buenos Airesi Magyar Egyesület (BAME). Ez az egyesület a megszűnt 
"Rákóczy Sport Egyesület" tagságából alakult. Tagságának zöme régi bevándorló. Vezetőségébe 
nagyon nehezen tud bejutni "újbevándorló" annak ellenére, hogy teljesen fasiszta beállitottságú és 
mindenben híven követi Luttor utasításait. [...] A Magyar Harcosok Bajtársi Közössége fenti 
egyesületen belül működik és inkább ez működik, mint maga az egyesület."

1953.8.8. MÓL XIX-J-1-j Arg. 20/f, ll.d. "Argentínai jobboldali emigráció helyzete. Luttor Ferenc, a 
magyar jobboldali emigráció vezetőjének halála óta elmélyült a bomlási folyamat fentnevezett 
táborban. A bomlás elmélyülését ugyanazon okok hozták létre, amelyek általában az egész világon
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a jobboldali emigrációt foglalkoztatja. A szélső jobboldaliak és a horthista irányzatúak között a 
pozícióért megy a harc."

1954.9.1. MÓL XIX-J-l-k-Arg.-20/d-05626/3-1954, 12.d. "A Centro Húngaro egy fasiszta magyar 
egyesület. Tagjai főként volt katonatisztek és nyilasok. Ezek kezdeményezésére alakult meg a 
Magyar Egyesületközi Tanács annak érdekében, hogy befolyásukat ezen keresztül növeljék a többi 
magyar egyesületekben is. Ez a tanács a különböző egyesületekből beküldött személyekből 
tevődik össze; és célja továbbá, hogy egyesítse a magyar egyesületeket népi demokráciánk-ellenes 
megmozdulásokban."

1955.2.22. MÓL XIX-J-1-j Arg. 20/k, lO.d. "A jobboldali egyesületeken belül tovább fokozódik az 
ellentét, amely részben a koncért (dollárért) való osztozkodásban gyökeredzik, s részben 
személyeskedésből fakad."

1955.6.8. MÓL XIX-J-1-j Arg. 20/d. ll.d. "Filmbemutatók 1955. május és június havában. A magyar 
emigrációban való fokozottabb munkánkra edig nagy szükség van, amely elsősorban éppen a 
filmbemutatókon keresztül juthat kifejezésre, mert a fasiszta emigráció intenzív munkába kezdett, 
látva a nemzetközi téren elért eredményeket, és látva népi demokráciánk fokozódó erősségét és 
ennek egyik megnyilvánulási formáját, az argentin magyar emigrációba való befolyásunk 
növekedését. Ehhez járult még hozzá döntő módon az amnesztia rendelet is, amely komoly 
visszhangot váltott ki emigrációs körökben. A wildei egyesület sikeres filmbemutatóit látva 
mozgolódás támadt az avellanedai és valentinalsinai magyar egyesületekben is, amely mozgolódást 
barátainkon keresztül igyekszünk a magunk javára, a velünk való kapcsolat kiszélesítése felé 
fordítani. Filmbemutatóink nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a semlegességet hirdető wildei 
magyar egyesület egyre erélyesebben utasítja vissza a fasiszta magyar emigráció szervezeteinek és 
annak egyik lapjának, a "Délamerikai Magyarságnak" az egyesület életébe való egyre 
elkeseredettebb beavatkozási törekvéseit."

1955.8.19. MÓL XlX-J-l-j, l.d. Jegyzőkönyv. II. negyedévi munka kiértékelése. Jelen voltak a követség 
dolgozói. 'Túlságosan fontos kérdésnek tekintjük az itteni magyar kolóniával való foglalkozást. 
Nekünk nem az a feladatunk tulajdonképen, hanem a diplomáciai kapcsolatok kiépítése. Kevés 
filmet rendeztünk az utóbbi időben diplomaták részére." [Bogye et. hozzászólása].

1956.3.15. MÓL XlX-J-l-j Arg. 20/b, 10.d. -"Az Argentínában élő magyar emigráció helyzete. [...] A 
horthy tiszti banditák szervezete elsősorban is az MHBK-ban testesül meg. Hasonló összetételű a 
Centro Húngaro, a Pázmány Péter Szabadegyetem, a Magyar Mérnökök és Technikusok Köre és a 
БАМЕ is. Ezen egyesületeket egy u.n. egyesületközi tanács fogja össze, akik központilag látják 
el szervezeteiket megfelelő utasítással, melyek azt kötelesek végrehajtani. Az egyesületközi 
tanácsnak a fővárosban nem tagja a Törekvés, a Wildei és Avellanedai Magyar Egyesület. 
Remélhetőleg leszakítható lesz a dock-sudi és a valentin-alsinai magyar egyesület is. - A követség 
most azon dolgozik, hogy a wildei, avellanedai, dock-sudi és valentin-alsinai egyesületeket a 
Törekvés közreműködésével és részvételével kedvező időben egy tanács alá hozza össze.[...] A 
követségnek az a véleménye, hogy most, amikor az argentin belpolitikában és a gazdasági 
helyzetben ilyen komoly változások mennek végbe, amelyek kihatással vannak az emigráció 
helyzetére is, de főleg a fasiszta emigrációra, akkor fontos feladat, hogy a tevékenységet fokozzuk 
részben a fasiszta emigráció ellen, részben az ingadozó szervezetek megnyeréséért."

1957.12.9. MÓL XDÍ-J-l-j Arg. 20/a, lO.d. - "Emigrációval kapcsolatos feladatok Argentínában. [...] A 
Magyar Népköztársaság külpolitikájában nem elhanyagolandó szempont az emigrációval való 
foglalkozás. Számos tény bizonyítja, hogy akiket nem nyerünk meg népi demokráciánk, hazánk 
számára, vagy legalább nem semlegesítjük, az imperialista kémszervezetek hálójába kerülnek, 
azok diverzáns és propaganda céljait szolgálják és számtalan esetben felhasználják őket ellenünk. 
[...] Az elmúlt évek gyakorlata megmutatta, hogy helyes volt a lojális emigrációs szervezetek 
támogatásának erősítése. A múlt évi októberi ellenforradalomig ezek a lojális szervezetek és 
egyesületek jelentős sikereket értek el, nem kis részben követségeink helyes irányító tevékenysége 
eredményeképpen. Az októberi ellenforradalom után új helyzet állt elő ezen a téren. Sokan 
politikai álláspontjuk megváltoztatása, igazi arcuk megmutatása, félelem, egyéni meggondolás, 
stb. következtében kiléptek a haladó emigrációs szervezetekből. [...] Az emigrációs munka másik 
fontos területe a jobboldali emigráció szervezeteinek, vezető személyeinek, sajtóorgánumainak 
figyelemmel kisérése, ennek dokumentálása és illetékes szerveink tájékoztatása e kérdésről. Az 
októberi ellenforradalom is megmutatta, milyen fontos politikai feladat a jobboldali emigráció 
tevékenységének figyelemmel kisérése. A jobboldali magyar emigráns szervek és személyek aktív,
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politikailag az argentin tömegekre nézve is káros és jelentős tevékenységet fejtenek ki. Már az 
ellenforradalom előtt is tekintélyes befolyással bíró emigráns szervezetek működtek Argentínában 
(Pl. Centro Húngaro, MHBK és stb.). Az ellenforradalom alatt és után ezen jobboldali szervezetek 
tevékenysége fokozódott.[...] A reakciós emigráns szervezetek egységének létrejötte igen káros 
lenne a Magyar Népköztársaság és az egész béketábor szempontjából. Ezen szervek tevékenysége 
közvetlen és közvetve is sértik érdekeinket, sőt nemzetközi provokációt is szervezhetnek ellenünk. 
Legfőbb feladat a reakciós emigráns szervezetek bomlasztása, akcióegységük megakadályozása és a 
félrevezetett emigránsok megnyerése. [...]"

1959.10.28. MÓL XIX-J-1-j Arg. 20/b, 10.d. "A magyar emigráció helyzete. A Centro Húngaro 
meglehetősen ügyes taktikát alkalmazva, különböző kulturális rendezvényekkel igyekszik hatni a 
jobboldaltól való eltávolodás gondolatával foglalkozó emigrációra. Ilyen megnyilvánulás volt a 
napokban a Centro Húngaro székházában megrendezett magyar-argentin bélyegkiállítás. A kiállítás 
megrendezésén különösebb, ellenünk uszító megnyilvánulásra nem került sor. Egyedül Lombardi, 
az argentin Filatéliai Szemle főszerkesztője tért ki pozitívan az 1956-os ellenforradalomra. 
Barátaink szerint Lombardi beszéde zavaros, kapkodó volt, látszott rajta, hogy kellemetlen neki az 
ilyen irányú fellépés. - A kiállítás művészi érték szempontjából gyenge, technikailag viszont jól 
volt szervezve. [...] A mellékelt kiállítási levelezőlapon látható Dugovits Titusz reprodukció 
használata miatt véleményem szerint eljárást lehetne indítani a kiadó szerv ellen."

1959.12.11. MÓL XIX-j-1-j Arg. 20/b, 19.d. "Argentínai magyar emigráció. [...] Néhány hónapja 
fordulat állott be a Segélyegylet életében. Ottlévő barátainknak sikerült a vezetőségben lévő két 
jobboldali beállítottságú tagot megosztó politikával egymás ellen úszítani, minek következtében 
mindkettő lemondott a vezetőségben viselt tisztségéről. (Ezek helyei nincsenek betöltve a 
Segélyegyletben). Ezzel sikerült gyengíteni a Segélyegylet vezetőségében a jobboldal szerepét."

1960.1.18. XDC-J-l-j. 20/b lO.d. 002756/2/szig.titk. 29/2/sz.t.-1959. - Külföldi Magyarok Önálló 
Referátuma (Surányi László) levele a MNK követségének, Buenos Aires. " A magyar emigráció 
helyzete. A 29/2/szig.titk. 1959. számú felterjesztésükben foglaltakból kitűnik az Argentínában 
lévő magyar emigrációban végbemenő forrás és a jobboldal egyre fokozódó tevékenysége. A 
felterjesztésben írt értékelés, valamint a követség tervei az emigrációban végzendő munkával 
kapcsolatban azt bizonyítják, hogy a Törekvés Egyesület aktivizálódásával, kultúr és egyéb 
programjainak növelésével kellően ellensúlyozni lehet a jobboldali egyesületek tevékenységét. 
Részünkről minden lehetőt megteszünk annak érdekében, hogy a követséget, ezen keresztül a 
Törekvés Egyesületet támogassuk munkája végzésében."

1960.5.24. MÓL XIX-J-1-j Arg. 20/f, 11.d. Győri László, a Törekvés titkára címzett levele [címzett 
megjelölése nélkül, feltehetően a Külföldi Magyarok Önálló Referátumának]. "[...] Az általános 
kolóniális életet a dekadencia jellemzi; az asszimiláció, kiöregedés, az ezt követő közöny, 
kényelem, a mind jobban rosszabbodó gazdasági helyzet elvonják az emberek érdeklődését a 
társadalmi élettől és a társadalmi problémáktól. Az emberek igyekeznek védekezni az egyéni 
érdekkörükön belül. Ehhez járul még a politikai okokból eredő megfélemlítés. - Amit nyújtani 
tudnak az egyesületek kulturális, vagy más téren azt szívesen elfogadják, de azt előkészíteni, 
dolgozni érte nem igen hajlandók. - Mi már régebben foglalkozunk egyesületünk jövőbeni 
sorsáról. 10-15 év és a régi emigráció lemorzsolódik, kihal, a második generáció pedig amely 
számunkra életképes, az is felemás: argentin-magyar. Az eddig táplált törzs tehát kiszárad. - Hogy 
új hajtás nőjjön a törzsön, már megkezdtük a munkát, hogy fiaink segítségével különböző 
középiskolákból látogassanak el hozzánk táncdélutánokra diákok. Ezek az összejövetelek 
hamarosan rövid kultúrprogrammal lesznek fűszerezve, amelyeken szórakoztató módon a magyar 
nép eredete, történelme, zenéje lesz ismertetve, hogy ennek alapján évek múlva kialakuljon egy 
argentin-magyar barátságot kultiváló, haladó szellemű szervezet, mint a Törekvés utódja. Az 
utóbbi [hónapokban?] már sikerült összehozni ilyen módon 60-80 fiatalt. - Ezek a távlati tervek, 
más megoldást nem tuduk találni a jövőre vonatkozólag. - Addig is amíg ez megvalósul visszük 
tovább a munkát a megszokott mederben."

1960.6.22. MÓL XDC-J-1-j Arg. 20/f, ll.d. Külföldi Magyarok Ónálló Referátuma a MNK Követségének. 
"[...] ... a lehetőségekhez mérten irányítsák a Törekvés Egyesület tevékenységét és munkálkodását 
az ott élő magyar emigráció körében. - Kérem az Eltvársakat, hogy azon túlmenően, hogy 
rendszeresen figyelemmel kisérik és összefoglaló jelentéseikben ismertetik az argentínai lojális
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magyar emigráció helyzetét, készítsenek összefoglaló jelentést az Argentínában éló' fasiszta magyar 
emigrációra vonatkozóan is. Ezen jelentés főbb pontjai legyenek: a) fasiszta emigrációs 
szervezetek, csoportok keletkezése, összetétele, tagjainak orientációja, jelenlegi tevékenységük, b) 
különböző' fasiszta és hazaáruló személyek tevékenysége, esetleg a közéletben való szereplése stb. 
c) új disszidensek tevékenysége, mely egyesületek felé közelednek. [...] Ezen túlmenően a fenti 
jelentés konkrét adataira (pl.jelenlegi fasizta magyar vezetők tevékenysége) mielőbb szükségünk 
van, mivel a fasiszta emigrációval szemben lépéseket akarunk foganatosítani."

1961.4.14. MÓL XEX-J-l-j Arg. 20/b,10.d. "Összefoglaló jelentés a 15/1960 sz. KÜM Kollégiumi 
határozattal kapcsolatban. [...] 2.1 A második világháború után kijött emigráció. Többségükben 
nagypolgárok, volt földbirtokosok, katonatisztek, nagykereskedők, jobboldali értelmiségek. Ezek 
általában bizonyos anyagi eszközökkel érkeztek Argentínába. Meglehetősen rövid idő alatt jól 
jövedelmező munkahelyekre tettek szert és a helyi viszonyok miatt vezető beosztásba kerültek. 
Néhánynak sikerült magát önállósítani és különböző kereskedelmi, vagy ipari vállalkozásba 
kezdtek. A nemzetközi helyzet adta lehetőségeket felhasználva az e kategóriába tartozók kezükbe 
kerítették az itt meglévő magyar egyesületek egyrészének vezetését és azokat fokozatosan 
jobboldali, az új Magyarország elleni állásfoglalásra hangolták. [...]"

1961.12.15.MOL XIX-J-l-j 006036/1961.Argentína 20/g 10.d. "Magyarok közti munka. A MSZMP 
Központi Bizottsága Politikai Bizottságának 1961. június 6-i határozata felmérte a magyar 
emigráció helyzetét s ennek alapján megjelölte az ez irányban folytatandó munka fő irányelveit. 
Ennek megfelelően fő feladat továbbra is az argentínai haladó lojális mozgalom aktivizálása, 
szervezeti megerősítése. A propagandamunka elősegítése érdekében kezdeményezni kell időszaki 
lap megjelentetését. Ezzel párhuzamosan a konzuli lehetőségek felhasználásával fokozni kell az 
Egyesület [Törekvés] vezetősége, aktivistái és tagjainak védelmét a helyi államhatalmi szervek, 
valamint a reakciós emigráció támadásaival szemben. - A haladó és lojális mozgalom szervezeti 
munkájának aktívabbá tételével párhuzamosan állandóan kisérjék figyelemmel a reakciós magyar 
emigráns szervezeteket és sajtóikat. Irányított hazalátogatások és hazatelepítések szervezésével 
növeljék belső személyi ellentéteiket s megfelelő propagandamunkával állandóan csökkentsék 
befolyásukat az emigráción belül. [...] 8. A reakciós emigráns szervezeteken belül személyi 
ellentétek fokozása és általában bomlásuk elősegítése érdekében az erre alkalmas személyek 
hazalátogatásainak vagy véglges haztelepüléseinek megszervezése. 9. Térképezzék fel, hogy a 
fasiszta emigrációnak milyen szervezetei működnek Argentínában, kik ezeknek a szervezeteknek a 
vezetői, milyen befolyással rendelkeznek. [...]"

1962.1.30. XIX-J-1-k. l/a l.d. Összefoglaló jelentés a MNK Buenos-Airesi Követségének működéséről és 
helyzetéről 1957.szept. - 1961. dec. időszakában. (Zalka András). "[...] Az Argentínában kint élő 
magyarok nagy többsége beilleszkedett az életbe, sokan megtalálták helyüket a gazdasági életben, 
egyesek tőkésekké váltak. A viszonylag kevés számú jobboldali emigráns kezében tartja az 
egyesületek többségét és befolyásukat igyekeznek kiterjeszteni az emigráció többségére, azonban 
kevés eredménnyel. Egyrészt még a meggazdagodott emigránsok sem támogatják a fasiszta múltú 
vezetőket - akik jelenleg igyekeznek demokrata mezbe bújni - másrészt a nagy többség elfáradt és 
beépült az argentin társadalomba nem ritkán vegyes házasságok útján. - A baloldali és lojális 
emigrációt a kormány terrorintézkedései megfélemlitik, helyiségeiket bezárták, egyes tagjait 
időnként bebörtönzik, így a velük való érintkezés az utóbbi időben leszűkült és különös 
óvatosságot igényel."

1962.8.30. XIX-J-1-j. l/a. l.d. "Direktívák a BA-i követségünk munkájához. Magyar emigráció.
Argentin hatóságok betiltották a haladó magyar szervezetek működését. Tagjait rendőrségi 
megfigyelés alá vették. Argentin hivatalos személyiségek támogatják a reakciós magyar emigráció 
tevékenységét. Az emigráció között végzett munkára Argentínában jelenleg csökkent a lehetőség. 
A követség csak egyes személyekkel tart kapcsolatot. A konzuli munkát fel kell használni arra, 
hogy az emigrációval kapcsolataink ne szakadjanak meg teljesen. (Konzuli útlevelek, 
hazalátogatások)."

1964.1.29. MÓL XDC-J-l-j. l/a. l.d. Feljegyzés. KÜM. 19/1964. "... Ugyancsak helyeselni tudjuk, hogy 
a házihangverseny megrendezésébe magyar zenészeket és (jobboldai szervezethez tartozó) énekesnőt 
is bevontak. Ez jelentős visszhangot váltott ki emigrációs körökben. Jó kezdeményezés az is, 
hogy a rokonlátogatáson Magyarországon járt magyarokat filmelőadásokra hívják meg. A jövőben 
- kihasználva az enyhültebb légkört - folytatni kell a fenti hasznos kezdeményezéseket, különösen
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a jobboldali emigráció bomlasztása érdekében, és célszerű minél több, tőlünk még távol álló 
emigráns 'foglalkoztatása'".

1965.8.18. MÓL XIX-J-l-k-Arg-IV-71-001563/2-1965, 23.d. - "A Magyar Állami Népi Együttes 
argentínai szereplése. [...] Sajnos az együttes vezetősége nem tudta kellően összefogni az együttes 
tagjait. Ezt kihasználta a Centro Húngaro jobboldali emigrációs szervezet és székhelyén részükre 
vacsorát szervezett, melyre a vezetőket nem hívták meg. Amikor szabadságomról Buenos Airesbe 
való visszaérkezésem másnapján tudomásomra jutott ez a búcsúvacsora előkészület, melyre az 
együttes kb. 40 tagját meghívták, magamhoz kértem az együttes 5 vezetőjét és kifejtettük előttük 
véleményünket. A nálam megjelent vezetők elvben elismerték tagságuknak a vacsorán való 
részvételének politikai helytelenségét, de kifejtették, hogy nincs módjukban ellene tenni. Az 
Együttes íratlan törvénye, hogy szereplésük minden állomásán az utolsó napon központi 
programot nem csinálnak, és mindenki oda megy ahová akar. Már pedig a Centro Húngaro 
vacsoráját erre az utolsó estére szervezte. Ebben a helyzetben az Együttes vezetőségével 
egyetértésben a kérdéses nap délutánján először az Együttes mintegy 20 főnyi aktívájával a 
Nagykövetségen baráti beszélgetést folytattam, majd az egész Együttest a Nagykövetségen 
megvendégeltük. Bár az egész Együttes eljött és nagyon jó hangulat volt, mégis este 20 óra után 
az Együttes tagjainak nagyobbik fele kisebb csoportokban elment a Nagykövetségről. Azt viszont 
másnap elutazásukkor a vezetőktől sem tudtuk megállapítani, hogy tagjaik ténylegesen részt 
vettek-e a Centro Húngaro által tervezett búcsúvacsorán. - Az Együttes vezetősége nem tudott 
megfelelő programot biztosítani az Együttes szabadidejére és így történt, hogy a buenos-airesi 
jobboldali emigráció az együttes tagjai részének szabadidejére egyéni és csoportos vendéglátással 
biztosított programot. A legtöbb előadás közben Száraz István, az itteni jobboldali emigráció által 
rendszeresített magyar nyelvű rádióadás bemondója az Együttes öltözőjében tartózkodott és onnan 
nem voltak képesek figyelmeztetésünk ellenére sem eltávolítani."

1966.12.? MÓL XIX-J-l-j-Arg. IV-19-002063-1966. 24.d. "Argentínai magyarság helyzete - emigrációs 
feladatok. [...] A másik része az emigrációnak, mely főleg a II. világháború után és az 1956 
ellenforradalom után illegálisan hagyta el Magyarországot,[...] főleg a volt magyar burzsoázia 
tagjai, horthista államgépezet funkcionáriusai, katonatisztek, jobboldali politikusok, s főleg akik a 
felelősségrevonás elöl, vagy a "kommunizmus" elöl "menekültek" el. A fiatalabb generáció, főleg 
az 1956-os disszidáltak, legtöbbje kalandvágyból hagyta el hazáját. - Az emigráció általában 
beszéli anyanyelvét, kapcsolatait ápolják az óhazával, sőt az itt született gyermekeik - akiknek 
szülőanyja magyar - is beszélik a magyar nyelvet. [...]"

1967.11.30. MOL XIX J-l-k Arg.4/j. 8.d. 3/2-5/admin/1967. Nemzetőr felterjesztése. Nemzetőr 1967. 
aug.-szept. száma. 15.1. "Délamerikában új módszert vezetett be a magyar követség az emigráció 
lelki leszerelésére. Ingyenes belépéssel magyar filmeket mutatnak be. Az előadás után itallal és 
étellel kínálják meg a vendégeket, madj búcsúzáskor a férfiak egy üveg tokajit, a nők népi 
hímzéseket kapnak. Legutóbb Buenos Airesben spanyol nyelvű kommunista propagandakönyveket 
is szétosztottak, amelyre az Argentin rendőrség is felfigyelt."

1967.12.4. MOL XIX-J-l-k. 1968. Arg. 7.d.MNK 6/1-6/admin/1967. Tárgy: Keretigénylés a magyarok 
közötti munkára 1968-évre. "Kérem a Központot, hogy a Nagykövetség részére az 1968. évre az 
argentínai magyar emigráció közötti munkára szíveskedjenek 200- azaz kettőszáz USA dolláros évi 
keretet biztosítani. Mint ismeretes, a helyi viszonylatban végzett magyarok közötti munka az 
utóbbi időben igen kiszélesedett és ezáltal a szimpatizáns emigrációs körökkel felújított 
kapcsolataink kötelezettségeket rónak ránk 1968. évi viszonylatban. Figyelembevéve az argentin 
súlyos belpolitikai helyzetet, mégis - politikai célkitűzéseink alapján - továbbra is aktív 
tevékenységet kívánunk folytatni az argentínai magyar emigráció felé. - Az ez évre jóváhagyott 
keretünk nagy segítséget jelentett számunkra a szóbanforgó munkát illetően és az ezévi 
tapasztalataink indokolják a betervezett összeg további megadását"

1968.5.27. MOL XIX-J-l-j-Arg-8-7-002769/1-1968, 14.d. "Béla elvtárs jelentése Chaco-i útjáról. [...] d.l 
A szocialista rendszerünkkel szembenálló, "felszabadításról" álmodozók, ezek azok akik elsősorban 
ápolják - a Chaco-i magyarság nevében - a kapcsolatot a hírhedt Buenos Aires-i Centro 
Húngaroval. Ezek - mint utólag erre fény derült - ottlétem alatt agitációt fejtettek ki, hogy az 
ottani magyarok bojkotálják a tiszteletemre rendezett ebéden való megjelenést. Ez bizonyos fokig 
sikerült is."
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Páger Antal. Külügyminisztérium és Buenos Aires-i követség levelezése.

1956.12.19. MÓL XIX-J-1-k. 18/d 10.d. Angol-amerikai osztály- Nagy Lajos. 268/1956.- Feljegyzés. 
Tárgy Páger Aulai látogatása. -"Páger Antal ma délelőtt felkereste a minisztériumot, mivel 
néhány kérést akart megbeszélni. Mint volt latinamerikai referens, a többiek távollétében én 
fogadtam. A beszélgetés során a következő kérdéseket vetette fel. 1). Tamás-ut. 40. sz. alatti 
villájának egy része megüresedett. A jelenleg is bentlakó kél bérlővel korábbi megállapodás van, 
hogy Páger visszatérésekor kiköltöznek. Félő azonban, hogy a most megüresedett lakásrészt 
elfoglalja valaki és ezért szeretné, ha a XII. kér. tanácsnál el járnánk, hogy az ne engedjen senkit 
beköltözni. Hasonlókép szeretné, ha a tanács zárolná a jelenleg még meglévő bútorokat, 
(amelyekről a napokban Páger leltárt vett fel), hogy legalább a megmardt bútorokat ne hordják 
szét. - 2). A buenos-airesi követség szeptember 7-én hajóra rakta 4 csomagját, azok tudomása 
szerint megérkeztek Rotterdamba, de további sorsukról nem tud. A csomagokra mielőbb szüksége 
lenne, mert nélkülük nem tud dolgozni. Kéri, derítsük ki, hogy a küldemény jelenleg hol 
található. - 3). Mellékesen bár, de utalt arra, hogy hazatérésekor biztosították, hogy amig nem tud 
dolgozni, átmenetileg némi fizetést kap a szállodán és ellátáson kivül. Rögtön megérkezésekor 
kapott is 1000 forintot, de ez már igen fogytán van és előbb-utóbb pénzzavarba kerül. - Kéréseit 
igen szerényen vetette fel, hangsúlyozva, jól tudja, hogy a magyar nép vendége, amig nem keres 
és ezért igyekszik is minél kevesebb költséget okozni. Jól látja, hogy az országnak mennyi fontos 
problémával kell még szembe nézni és ezért nem is akar külön gondot okozni az ő ügyeivel (pl. a 
szerződésben biztosított Tamás-utcai villa rendbehozatala). Ez különben sem időszerű, mondotta, 
mert ha ilyen ügyek most kerülnek a nyilvánosság elé, visszatetszést szülhetnek. - Látogatása 
vége felé elmondta, hogy szeretne mielőbb dolgozni és biztos benne, hogy 2-3 hónap alatt minden 
a régi kerékvágásban megy majd, úgy hogy a színházak esti előadásokat is tarthatnak már. "Csak 
itthon érzem jól magam" jelentette ki "és soha nem akarok többé külföldön élni." - ígéretet 
tettem, hogy a felvetett kérdéseket az illetékesekhez továbbítom és a fejleményekről értesíteni 
fogjuk."

1957.1.3. MOL XIX-J— 1 -k-Arg- 18/d-0037-1957, lO.d. KÜM 0037/szig.titk.l957. (Vass István 
osztályvezető helyett.) 'Tájékoztató Páger Antalról. Miután Páger Antal hazatérése óta elég hosszú 
idő telt el és ezen idő alatt az ismert események zajlottak le Magyarországon, helyesnek tartjuk a 
követséget az ún. Páger-ügyről röviden tájékoztatni. - Hazaérkezése egy kis vihart kevert fel. A 
sajtó több ízben foglalkozott személyével, ezek a cikkek nem mindig voltak szerencsések. Ennek 
ellenére nem jelentettek különösebb problémát sem Páger, sem pedig a mi szempontunkból. Az 
októberi események ideje alatt felmerült még egy párszor Páger személye, de ebben az esetben 
főképp abból a szempontból, hogy Páger maradt-e, avagy "disszidált"-e. Ezzel kapcsolatosan egy 
cikk is megjelent, amely egy Págerrel folytatott interjúra volt alapozva. Sajnos - mint utóbb 
kiderült - a cikk korántsem a beszélgetésen elhangzottakat adta vissza, hanem egy "cikk" lett, 
melyet az író úgy írt meg, ahogy akart. Mindezek ellenére ma már elmondhatjuk, hogy nincs 
"Páger-ügy". - Páger Antal egész idő alatt, és jelenleg is, a Gellért Szállóban lakott. Itthoni 
ügyeinek intézését nagymértékben megzavarták az időközben lezajlott események. О azonban - 
mint azt személyes beszélgetéseink alkalmával elmondotta - ezt az adott körülmények folytán 
elkerülhetetlennek tartotta. így türelmesen várja, hogy Tamás-utcai villájának sorsa megnyugtató 
módon rendeződjék. (Jelenleg még két lakó van benne. Bútorának nagyrésze megvan.) Remény van 
arra, hogy ez a kérdés most már egész rövid idő alatt rendeződik. — Nagy probléma az, hogy a már 
oly régen elküldött csomagjait még mindig nem kaptuk meg. Emiatt aggódik. A magunk részéről 
megpróbáltuk felderíteni a csomagok sorsát. Eddigi adataink szerint csomagjai jelenleg 
Rotterdamban vannak, illetve Rotterdam és Budapest között (ha a csomagok valóban azonosak az 
általa feladott csomagokkal). Ha jelen tájékoztató megérkezéséig a követséget nem értesítjük a 
csomagok megérkezéséről, kérjük a csomagot felvevő cégnél eljárni. - Ami Páger elhelyezkedését 
illeti, közölhetjük, hogy erre rövidesen sor kerül, miután minden bizonnyal a Néphadsereg 
színliázával fog szerződést kötni. Igaz ugyan, hogy a jelenlegi kijárási tilalom miatt a színházak 
csak délelőtti és kora délutáni előadásokat tartanak, (ami miatt Páger nem siet túlságosan, mert 
nem szeretne délelőtt, vagy kora délután bemutatkozni) és ez is hátráltatja bizonyos értelemben a 
színilázi élet kialakulását. Mindezek ellenére Páger nagyon bizakodó. Elmondása szerint komoly 
tervei vannak (és meglepetéseket is tartogat) jövő tevékenységét illetően. Annyit mindenesetre
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leszögezett, hogy itthon marad és nem is gondol eredeti elképzelései megváltoztatására. - Nagy 
szeretettelbeszélt buenos-airesi hozzátartozóiról; feleségéről - akit nagy színésznőnek, komoly 
tehetségnek értékelt - két kislányáról. Éppen ebből ered az, hogy szeremé a problémáit most már 
rövidesen megoldani és családját mielőbb Budapestre hozni. - Összefoglalva: Páger nagyon 
reálisan értékelte az itteni eseményeket és ennek megfelelően igényeit is ezekhez méretezi. Eddigi 
tapasztalataink alapján az a benyomásunk, hogy Páger hazatérése komoly nyeresége lehet színházi 
életünknek."

1957.1.15. MÓL XIX-J-l-k-Arg-18/d-0037/l-1957, 10.d. - Nagy Sándor követ. Horváth Imre 
Külügyminiszter Elvtársnak. "Páger Antal hazatérése igen nagy "vihart" idézett elő Argentínában 
és általában az emigrációs körökben is. Mint árulót, majd mint "kommunista ügynököt" 
emlegették és ennek a szellemnek megfelelően foglalkozott vele a jobboldali emigráns sajtó is. 
Sajnos azonban a demokratikus magyar kolónia körében is kavarodást idézett elő - főleg zsidó 
körökben - a nevezett hazatérése. Ennek megfelelően a demokratikus magyar sajtó vonalán 
igyekeztünk megmagyarázni, hogy hazatérése nyereség lehet színházi életünknek. A legutóbb 
lezajlott események is bizonyítják, hogy Páger Antal komolyan vette hazatérését és elindulása 
előtt tett kijelentését, hogy "ő hazatérése alkalmával osztozni szeretne 9 millió magyar jó, de rossz 
sorsában is". Feleségének írt leveleiben határozottan kijelenti, hogy nem kívánja elhagyni 
Magyarországot, nagyon optimista és reálisan értékeli az otthoni eseményeket. Kereken megírta 
feleségén keresztül itteni barátainak", hogy a régi világ sohasem fog visszatérni Magyarországra, 
erről ne is álmodjanak. Feleségének írt levelében arról ad hírt, hogy a "Földindulás" c. darabban 
fog fellépni, amelyet ismételten színrevisznek. - Felesége közölte, hogy férje távirata szerint a 
hazaküldött csomagjai megvannak. Ennek alapján nem tettem ismételt intézkedést ebben az 
ügyben. - Jelenleg egyetlen probléma - véleményünk szerint - feleségének hazatérése. Nevezett 
egyenlőre még nem kíván hazatérni, csak akkor, ha "majd minden rendben lesz". Helyes volna, ha 
férjén keresztül odahatnánk, hogy felesége minél előbb hazatérjen. Ezzel kapcsolatosan kérem 
tisztázni, hogy feleségének és két kislányának hazatérési költségeit milyen formában intézzük el. 
Helyes lenne az esetleges hajójegyeket, a végleges dátum megállapítasa alapján Budapestről ide 
megküldeni, mert itt a dollár átszámítási kulcsa alapján igen sokba, kb. 45.000 pesoba kerülne. 
Kérem erre vonatkozóan utasítás küldését. - Páger Antal színészi és filmszerepeiről folyamatos 
tájékoztatást - esetleg cikkeket kérünk. - Mellékelten felterjesztem Páger Antalnénak a követségen 
keresztül féijének írt levelét azzal, hogy továbbítsák férjének személyesen a Gellért Szállóba."

1957.3.19. XIX-J-1-k. 18/d lO.d. KÜM 0037/2/szig.ütk. (Szarka Károly min. helyettes) Kállai Gyula et. 
művelődésügyi miniszternek. "Páger Antal színművész ügye. Páger Antal színművész, aki múlt 
év őszén tért haza, még ma is a Gellért-szállóban lakik. A kormánytól kapott - s Páger birtokában 
levő - ígéretek egyike szerint szállodaköltségét mindaddig az állam fedezi, amig Tamás-uti házát 
vissza nem kapja. Ennek megfelelően a Gellért-szálló rendszeresen megküldi Páger számláit a 
Külügyminisztériumnak, holott Páger már bekapcsolódott a magyar kulturális életbe, s mint 
ilyen, nem hozzánk tartozik, hanem kulturális szerveinkhez. Ezért kérem Kállai elvtárs 
intézkedését annak az intézménynek kijelölésére, amely Páger további szálloda-számláit 
kiegyenlíti. A Külügyminisztérium eddig e célra több mint 10.000 forintot fizetett ki."

1957.3.22. XIX-J-1-k. 18/d lO.d. KÜM 0037/3/szig.titk. Pongrácz Kálmán elvtárs a Budapesti Városi 
Tanács elnökének. "Páger Antal színművész ügye. Kedves Pongrácz elvtárs! A múlt év őszén 
Argentínából visszatért Páger Antal színművész, aki ígéretet kapott, hogy Tamás-uti villáját 
visszakapja, az állam renováltatja, s addig, amig a házat ki nem ürítik és helyre nem hozzák az 
állam fizeti Páger szállodaköltségét. - Azóta jónéhány hónap eltelt, s ezalatt rendszeresen fedeztük 
Páger szálloda-számláit, melyek tetemes összeget tesznek ki. Ezért kérem Pongrácz elvtárs 
intézkedését Páger Tamás-uti házának kiürítésére és esetleges rendbehozatalára." (Szarka Károly 
minisztehelyettes).

1957.5.3. XIX-J-l-k-Arg. 18/d - 0037-1957, lO.d. Kállai Gyula elvtárs művelődésügyi miniszter. "A 
napokban felkereste minisztériumunkat dr. Say ügyvéd, özv. Balázs Béláné jogi képviselője, akit a 
Művelődésügyi Minisztériumból küldtek hozzánk a Páger-villa további sorsának tisztázása 
ügyében. Özv. Balázsné a villa jelenlegi lakosa, aki saját terhére részleges tatarozást akar 
végrehajtani. Dr. Say ezért érdeklődött a villa ügyében. A Külügyminisztérium már korábban 
levelet intézett Pongrácz Kálmán elvtárshoz a kérdés megoldása érdekében - választ azonban 
ezidáig nem kaptunk. Intézkedtünk a Belkereskedelmi Minisztériumban is, hogy a költségek 
csökkentése érdekében utaljanak ki Págernek a Gellért Szállóban egy havidíjas szobát. A
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Belkereskedelmi Minisztérium válaszát 0037/4/szig. titk. számon 1957. április 8-án 
Művelődésügyi Minisztériumba átküldtük. A szálló egyébként még mindig hozzánk címezi a 
számlákat, amelyeket mi egy korábbi levelünk értelmében a Művelődésügyi Minisztériumhoz 
továbbítottunk. A kapott Ígéretek értelmében buenos-airesi követségünk havonta 5.000 pesot fizet 
ki Págeménak, ami tekintélyes valuta-kiadást jelent a Külügyminisztérium számára. Ezért is 
fontos a villa kérdésének mielőbbi megoldása, mert Págemé hazatérése jórészt ettől függ. 
Felmerül még Páger kintlevő családtagjai hazatérési költségének kérdése is, amely jelen 
körülmények közt feltétlen a Művelődésügyi Minisztériumot terheli. - A felsorolt problémák 
mielőbbi megoldása érdekében ismételten kérem Kállai elvtársat, jelölje ki a Művelődésügyi 
Minisztériumból az illetékes szervet, vagy személyt, mivel úgy Páger Antal, mint özv. Balázs 
Béláné esetében az említett minisztériumhoz tartozó személyekről van szó. - A kijelölt személy 
tájékozódás és a további ügyintézés végett sürgősen keresse fel a minisztériumot."

1957.5.31. XIX-J-1-k. 18/d 10.d. Művelődésügyi Minisztérium - Miniszterhelyettes. Horváth Imre 
miniszter elvtársnak - Szigorúan titkos - "Kedves Horváth elvtárs! Páger Antal ügyében irt 
leveledre válaszolva közlöm, hogy a Páger Antalnál lévő szerződésben a Külügyminisztérium 
vállalta azt, hogy villája ügyét rendezi, addig is tehát a KÜM-ot terhelik az ezzel kapcsolatos 
kiadások. - A hozzám eljuttatott szállodai számlákat mellékelten visszaküldjük, kifizetésüket a 
művelődésügyi tárca nem tudja átvállalni. Páger Antallal kötött megállapodásról nem volt 
tudomásunk, igy a kiadásokat nem terveztük be a költségvetésbe. - Egyébként az ügy mielőbbi, 
kedvező elintézése érdekében beszéltem Pongrácz elvtárssal, aki segítséget Ígért olyan formában, 
hogy özv. Balázsné részére - aki jelenleg súlyos betegen fekszik egy szeretetotthonban - lakást 
biztosit. Az ügyet nálunk a minisztériumi titkárság (Radich, vagy Tarlós et.) intézi is, - tárgyal a 
Tanács lakásügyi szerveivel és özv. Balázsné ügyvédjével. - Még egy elintézendő kérdés van, a 
villa tetőzetének és garázsának rendbehozatala. - Remélem sikerül megállapodást kötni az 
érdekeltekkel és kedvező elintézést nyer ez a régóta húzódó ügy."

1961.11.18. XDÍ-J-l-j. Arg. 30/c. 14,d. MNK 445/szig.titk./1961. KÜM 008600 Zalka András követ 
Péter János KÜM-nek - Komár Júlia (Págemé) látogatása a követségen. "1961. november 8.-án 
kérésére fogadtam Págemét Követségünkön. Elsőnek előadta azt a kérését, hogy kisebbik leánya 
(19 éves) szeretne hazamenni Magyarországra és tekintettel nagy színészi tehetségére, színészi 
pályán szeretne dolgozni. Érdeklődött Págemé, hogy milyen lehetőség van erre. — Válaszomban 
elmondtam Págemének, hogy feltételezésem szerint semmi különös akadálya nincs annak, hogy 
egy magyar állampolgár gyereke visszatérjen Magyarországra. Ezt a szokásos konzuli előírások 
alapján folyamatba lehet tenni és bizonyára az engedélyt meg fogja kapni. Felhívtam Págemé 
figyelmét arra, hogy ha leánya végleg haza akar menni tudnia kell azt, hogy Magyrországon ma 
már csak úgy lehet színészi pályán működni, ha komoly iskolákat végez el mielőtt önálló színészi 
munkát kap. Először is, ha végzett itt középiskolát, a bizonyítványt kell bemutatni és hazautazása 
után kérvényezheti a Színművészeti Főiskolába való felvételt. — Págemé a férjével való 
kapcsolatáról is beszélt, hogy közben férjétől elvált, de reméli, hogy azért gyermekeinek apja a 
hazaérkező leányát úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatni fogja. Én elmondtam erre, hogy 
feltételezem, hogy ezt Páger Antal megteszi, mivel minden apa kötelessége gyermekeinek anyagi 
és erkölcsi támogatása. Págemé elmondta, hogy már régen nem támogatja őket Páger. Én 
válaszomban ismét arra hivatkoztam - mint már előző beszélgetéseken is - más a helyzet akkor, ha 
a gyerekek az apjukkal együtt Magyarországon vannak és más akkor, ha külföldön 
tartózkodnak.[...] Azzal váltunk el, hogy amennyiben leánya hazatérési ügyét intézni akarja, 
keresse fel konzulátusunkat és tegye folyamatba a szokásos módon. Ezután Págemé elővett egy 
levelet, melyet megmutatott nekem Gallai elvtárs aláírásával, egy egyoldalas levél volt, melyben 
Páger Antal hazatérésével kapcsolatos Ígéretek voltak felsorolva. Erről mintegy szerződésről 
beszélt Págemé és arra hivatkozva kérte azt, hogy ha leánya hazatérne e levél alapján kéri, hogy 
leánya hazatérési költségeit fedezzük, mert levélben erre Ígéretet tett a Követség. Én azt 
válaszoltam Págeménak, hogy a levéllel együtt menjen be a konzulátusra, beszélje meg a 
konzullal Soós elvtárssal és a kérését mi továbbítani fogjuk Budapestnek. Javasoltam neki, hogy a 
levelet megőrzésre adja át konzulátusunknak, mert az éppen annyit ér, ha őnála van, mintha 
konzulátusunkon őrzi, másrészt a fentemlitett témával kapcsolatban esetleg kellemetlensége lehet 
a levélnek lakásán való őrzése miatt. Págemé megígérte, hogy e szerint fog eljárni. További 
információról a következőkben fogok jelentkezni. (Zalka András) követ."
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MAGYAR SAJTÓ ARGENTÍNÁBAN (1948-1968)

A. POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI 1952-52
1952-56

Hírünk a Világban 
El Pregonero Húngaro [MHBK: 
M.Harcosok Bajtársi Közössége] 
Világmagyarság [DM.m.]
Cortina de Hierro [Centro Hung.] 
Frente Común
Suplemento del Diario Húngaro 

[DM.m.]
Magyar Egység (<-55-58 Brazília) 
El Centinela Húngaro [Nemzetőr] 
Bajtársi Értesítő [MHBK]
Cél (<- Európa; -> Ausztrália) 
[Hungarista Mozgalom] 
Magyarország

1924-58 Magyar Szó 
1929- * Délamerikai Magyarság -> 1963 

Argentínai Magyar Újság -> 1967 
Délamerikai Magyar Újság -> 
1970 -> Magyar Hírlap -> 1996 
* Délamerikai Magyar Hírlap.

1953- 53
1954- 56
1956- 63
1957- ?

1958-61
1957- 61
1958- 61 
1960-66

Bal, szélsőbal, ill. kommunista
1926-38 Proletár 1926-30 -> Előre 1933- 

36 -> Argentínai Magyar Újság 
1936-38

1934-34 Március 21 
1938-50 Argentínai Magyar Élet 1938-38

—> Új Világ 1941-43 -> Magyar 
Lapok 1943—45, 1947-50 
[Törekvés]

1945-45 Szabad Magyar Értesítő (->
Montevideo)

1945-45 Magyar Népet Segítő Demokra
tikus Szövetség Közleményei

1945- 49 Szabad Szó
1946- 50 Jövő (-> Montevideo: M. Szemle)
1949-49 Buenosairesi Magyar Újság
1949-? Boletín de la Cámara de Comercio

Argentino-Húngara
1949-5+ ? Boletín Informati vo del Grupo 

Juvenil del Club Törekvés 
1951-64? Nueva Hungría 1951-56 ->

Panorama de Hungría 1957-64? 
[M. Népköztársaság]

1954—56 Argentínai Magyar Élet 
1957-58 Független Magyarok 
1957-? Noticias de Hungría

1977-?

B. EGYÉB

Hitbuzgalmi
1934— 3? Délamerikai Magyar Hírnök (r.k.-

Ferencesek)
1935- * Magvető (ev.) 1935—47 ->

Evangélikus Élet 1948-49—>
* Hi tünk 1952- (Jelenleg: Nuestra 
Fe-ffitünk)

1938-53 Virradat (ref.) 193848-> Buenos 
Airesi Magyar Református Egyház 
Közleményei 1950-53 

1950-53 Magyar Református és Evangé
likus Egyházközösség Értesítője

1952- 58 Déli Hírnök (bapt.)
1953?-? Örömüzenet (bapt.)
1953- 53 Egyházi Értesítő (ev.)
1953- 65 A Mi Utunk (ref.)
1954— 57? Regnum Marianum (r.k.) 
1957-63+? Értesítő. Magyar Katolikus

Missziós Központ 1957-62 -> 
Körlevél 1963—?

1964-65 Gyermek Újság (ev.)
1969-77? Magvető (ref.) (<- Brazília) 
1972-72 Hírnök (r.k.-Ferencesek)
1972- * Katolikus Közlöny 1972-74->

* Magyar Lelkiség 1977-

Zsidó
1937-38? Argentínai Új Kelet 
1939-? Új Élet (AMZSE)
1945-45 Boletín del Comité de Ayuda a

Hungría
1945-45 Comité de Emergencia Hudíos de

Habla Húngara pro Socorro 
1947-70? Hatikva (cionista) Egyesületi

1948-48 Neue Heimat
19494-9 Jó Munkát Füzetek (öregcserkész)
1953- 71 Magyar Ház 1953-55 -> Magyar

Ház Értesítője 1956-59 -> Magyar 
Értesítő 1968-71

1954- 54 Holnap (БАМЕ)
1960-68 Értesítő a Mindszenty Magyar

Tudományos és Kulturális 
Akadémia munkásságáról.

Jobb, szélsőjobb, ill. antikommunista
1940—45 Délamerikai Magyar Élet
1948- 55 Magyar Út 194849-> Magyarok

Útja 1949-55
194949? Noticiario Intemacional [DM.m.]
1949- 50 MagyarNép
1950- 50? Magyar Unió (-> Ausztria) 
1950-51 Szabad Magyarság
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1961- 63 БАМЕ Híradó
1962- 65 Magunk Között (öregcserkész)
1963- 63 Jó munkát (öregcserkész)
1964- 69+ Plátanosi Értesítő'

1952- 55
1953- 55 
1955-56 
1955-60 
1955-60 
1957-59 
1957-? 
1959-59 
1961-61 
1963-* 
1968-74
1968- 75
1969- 75
1970- *

Magyar Könyvbarátok Diáriuma 
Moszkitó (vicclap)
Phönix
Emigráns Nemzeti Sport [DM.m.] 
Film - Zene - Irodalom [DM.m.] 
Kárpát (-> 1960-77 USA)
Gaceta Literaria [DM.m.]
Magyar Világ (1956-os) 
Tájékoztató (Sumir-Magyar Társ.) 
Túrán -> 1967- * A Nap Fiai 
Élet és Kultúra (MH.m.]
Kelet Népe 
EnciclopediaHúngara 
Magyar Történelmi Szemle (-> 
USA)
Magyar Szemle 
Suplemento cultural [MH.m.] 
Magyar őskutatás 
* Ősi Gyökér
Erdély Védelmében -> Erdélyi 
Magyarság [MH.m.]-> 1978? 
Lármafa [MH.m.]
Suplemento de Magyar Hírlap 
[MH.m.]

1982-84? Tanulj magyarul - Taníts magyarul 
— > Magyar Óra [MH.m.]

Ifjúsági
1952- 53
1953- 54
1953- 54
1954- 55 Regnum Marianum (cserkész) 
1959-59? El Estudiante Húngaro (56-os) 
1959-59 LaMosca
1963-67 Legyünk (Zrínyi Ifjúsági Kör)
1966- 66 Lánchíd (leánycserkész)
1967- 67 Szent László (cserkész)
1971-85 Genius (cserkész)
1976- 76 Jubileumi tábori lap (cserkész)
1977- 80 Párátc

Magvető (Protest.ifj.) 
Kis Harang (evang.ifj.) 
Villám Posta

1970-?
1974—?
1970-72
1973-*
1977-79?Vegyes (kulturális, irodalmi, 

történelmi, stb.)
1933-53+ Delta
1935-35 Délamerikai Magyar Szó 
1941-45 Pro Libertate [DM.m.] 
1947-47? Tábortűz
1949—49 Argentínai Magyar Filmhíradó 
1949-49 Pásztortűz 
1949?-?
1952-52 Magyar Falu

1981-*

Kompass [DM.m.= Délamerikai Magyarság melléklete] 
[MH.m.= Délam. Magyar Hírlap melléklete]

STATISZTIKAI ADATOK AZ 1948 - 1968-AS IDŐSZAKRA

MAGYAR LAPKIADÁS ARGENTÍNÁBAN 5 évnél tovább 
élt (%)

1 évnél rövi- 
debb életű (%)

LAPOK 
(lapcímek) (1)

Magyar Népköztársaság 
által létesített vagy támogatott lapok

10 (11 cím) 4 (40%) 1? (10%)

Zsidó (cionista) 1 (1 cím) 1 0

1948-as emigráció által létesített 
vagy támogatott lapok (1948-1968): 62 (72 cím) 21 (34%) 14 (22%)

- politikai/társadalmi (2)
- hitbuzgalmi
- egyesületi
- ifjúsági
- vegyes

(41%)
(56%)
(33%)
(11%)
(35%)

(18%)17 (21) 7 3
10 5 0(13)

(44%)
(33%)
(35%)

9 4(И) 3
9 (9) 41

17 (18) 6 6

1948-1968 73 (84 cím) 18 (25%)27 (37%)

1948 előtt megszűnt lapok (13) 
1968 után kiadott lapok (16)

6 (21%) 8 (29%)29 (38 cím)

OSSZ LAPKIADÁS 1924-1999 32 (31%) 26 (2%)102 (123 cím)

Jelmagyarázat
Standard betű: 1948-1968 között kiadott lapok (1) Lapcím: Ugyanazon lap különböző neveit számítva 
Dőlt betű: 1948 előtti ill. 1968 utáni lapok 

<- előtte; -> utána (Név vagy helyváltozás)
[NKJ gyűjtés: OSZK, HKK]

(2) Ebben Magyar Szó és Délamerikai Magyarság is. 
* Ma is élő

%\
н SZEGED <

4-*
■

11.
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II. SAJTÓ В. MELLÉKLET

ARGENTÍNÁBAN KIADOTT EMIGRÁCIÓS SAJTÓTERMÉKEK (1969-99)

Az alább felsorolt kiadványok tanulmányom időbeli keretein kívül esnek. Megjelenésük nemcsak a 
kolónia érdeklődésének irányát, hanem további működését is tükrözi.

1969

Enciclopedia Húngara. Kiadó: Asociación de la Enciclopedia Hűngara. Szerkesztő Vattay Ferenc. 
Évente 1-6 alkalommal jelent meg. * 1975-ben megszűnt.

Magvető (El Sembrador. Mensajero manuscrito para los cristianos reformados húngaros en la América 
Latina). Kéziratos értesítő a dél-amerikai magyar református keresztyének számára. Szerkesztő 
Apostol János2, majd (1969-től?) Szabó Imre református lelkipásztorok. Kiadta az Iglesia 
Cristiana Evangélica Reformada Húngara en la Argentina. Dobosi Szabó László illusztrálta.^

Magyar Történelmi Szemle. A Külföldi Magyar Történész Munkaközösség lapja. Kiadó Berchtold 
Lászlóné (New York), szerkesztő Fehér Mátyás Jenő. 1969-ben még az Egyesült Államokban, 
1970-től kezdve Argentínában nyomtatták. Ettől kezdve évente jelent meg. 1996-ban még 
élőnek jelezték.4

1970

Magyar Óskutatás. (Early Hungarian History - Lingüística Húngara). Kiadó Fehér Anna, egy 
szerkesztőbizottság élén. Kéthavonta jelent meg, két éven keresztül.

1971

Genius. Argentínai független magyar cserkészközlöny. Szerkesztők Ijjas Árpád, Fenyvesy Ági, Jándy 
Busi, Zaha Gábor és Sándor, Gorondi Pál. Megjelent évente 4, 6, ill. 3-szor, 1971. szept-től 
1985. decemberig, sokszorosításban. (Utolsó: XLIl.sz.)

1972

Hírnök. A Magyar Ferences Misszió közlönye. (Pregón informativo de la Misión Franciscana 
Húngara). Havi kiadvány, csak néhány számot ért meg. Még abban az évben megszűnt. ^

Katolikus Közlöny (Boletín Católico para los Húngaros en la Argentina). Hitbuzgalmi 
sokszorosított lap, az Argentínai Katolikus Magyarok Szövetsége kiadásában. Szerkesztő Páter 
Domonkos László. 1974-ben szűnt meg.

1973

Ősi Gyökér (La Raíz Ancestral. Revista bimestral de la Cultura Húngara). Magyar Kulturális 
Szemle. A szerkesztőbizottság elnöke és egyben a szemle kiadója Badiny Jós Ferenc. 1999-ben 
még él. 3-havonként jelenik meg.

1 Nagy Csaba. A magyar emigráns sajtó bibliográfiája 1852-1998 [Kézirat.] Bp. 1998.
2 Sáo Paulo-i református lelkipásztor
3 Az eredeti rajzok özvegyénél, Zsuzsánál, vannak (99.máj.6)
4 Nagy Cs. 9.
5 Nagy Cs. 6.
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1976

Jubileumi tábori lap. Cserkész napilap a (Külföldi) Magyar Cserkészszövetség II. (Délamerikai) 
Kerület 10 napos Jubileumi tábora alkalmából. Szerkesztő': Kiss Péter. 100-150 példányban 
jelent meg.

1977

Erdély Védelmében. Az Erdélyi Világszövetség argentínai tagozatának tájékoztatója. Szerkesztette 
Fehér Mátyás Jenó'. Következő' évben mint Erdélyi Magyarság jelent meg/5

Magyar Lelkiség (Espíritu Húngaro. Asociación de los húngaros católicos en la Argentina). 
Hitbuzgalmi sokszorosított lap, a Katolikus Közlöny folytatása. Szerkesztője: a mindenkori 
vezetó'ség: Páter Domonkos László 1996-ban történt hazatelepülése után, Földényi Ottó és 
Zsuzsa, 1999-ig. Jelenleg Boyné Rábay Katalin szerkeszd, névtelenül.

Magyarország (Hungría). Független idó'szaki lap. Szerkesztő' és kiadó dr. Simon László. Az első' szám 
irodalmi melléklete a szerkesztő' egy kis leírását hozza: Az én falum, Andócs címen.

Párduc (Pantera. Revista cultural, bimestral de la Juventud de Origen Magyar). Ifjúsági kulturális 
szemle, 1980-ig jelent meg, kéthavonként. A szerkesztőbizottság elnöke dr. Nagy Péter.

1978

Erdélyi Magyarság. Los Húngaros de Transilvania. Kiadó: Fehémé Walter Anna, feleló's szerkesztő' 
Zolcsák István és Fehér Mátyás Jenó', szerkesztője Füry Lajos. A Zolcsák István (Säo Paulo) 
elnöklete alatt működő Erdélyi Világszövetség kiadványa. Első száma a Délamerikai Magyar 
Hírlap separata-jaként jelent meg, utána a Magyar Hírlapon belül, rendszerint 1-2 oldal, külön 
logo-val és címerrel. Néhány szám után Lármafa néven jelent meg.

Lármafa. Az Erdélyi Világszövetség dél-amerikai híradója. Feleló's szerkesztők Wass Albert és Zolcsák 
István. Az Erdélyi Magyarság folytatásaként, a Magyar Hírlapon belül jelent meg, különálló 
mellékleteként, másfél éven keresztül.

[NKJ gyűjtés: OSZK, HKK]

6 Nagy Cs. 4.
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ÉVKÖNYVEK, FOLYÓIRATOK: ROVATOK / IRODALMI TARTALOM
(VÁLOGATÁS)

Az Argentínai Magyar Újság 
Évkönyve. 1966
Belső fedőlapon:
Idézetek Máté evangéliumából. Jézus 
hegyibeszéde
1. old. Ábrányi: S úgy éljetek künn, stb. 
Kalendárium: Minden hónapra egy idézettel 
Magyarország rövid térténete: Szalay Lajos 
rajzával
Magyar történelmi arcképcsarnok 
Mi történt tíz évvel ezelőtt?
"... Szabad nép tesz csuda dolgokat". 1956 
történelmi mérlege. írta Szabó Imre, az 
argentínai magyar reformátusok lelkipásztora. 
Szalay Lajos rajzával.

A Délamerikai Magyarság 1952-es
Évkönyve
Jókai: A kisdiák
Mikszáth: A kétezer éves ember
Móra: Hogyan lettem telkesgazda?
Gárdonyi: Bűntárgyalás 
Vaszary Piri: Lupi
Vass Gereben: Hogyan lett színész Megyeri?
Kótai Béla: Mese a zöld disznóról
Versek: Petőfi
Vörösmarty: A vén cigány
Horváth Béla: Üzenet
Csokonai: A reményhez
Berzsenyi: A magyarokhoz
Tompa: A gólyához
Arany: A rab gólya
Szabolcsba: A grand Caféban Versek:

Babits: "Mi minden voltál már nekem, édes 
hazám!..."
Ady: Föl-földobott kő 
Mai magyar költők versei:
Kassák, Vas I., Szabó L., Illyés, Sinka, Eörsi, 
Benjámin,Weöres, Nagy L., Zelk, Faludy 
(Főleg 56-tal kapcsolatos versek), Csorba Gy., 
Képes Géza
Mezey Sándor műfordításai + saját verse 
Karcolat: Utazás Utópiába, Horváth Ferenc

A Délamerikai Magyarság 1956-os 
Évkönyve
Szabó Dezső novella: Alkony a faluban
Kosztolányi: Lidiké
Bibó Lajos: Legenda
Kodolányi János: Idill
Mezey Sándor: Fizikaóra
Balázs Sándor: A csúnya ember és a szép leány
LaczkóGéza: Fédra
Karinthy: Barabbás
Surányi Miklós: Az utolsó novella További rovatok, cikkek:

Politikai fejlődés, vagy megsemmisülés 
Az évtized legjobb politikai karikatúrái 
Amerika és a szabadság: Egy újságíró 
jegyzeteiből: Irta Dr. Simon L.
Tudomány: Egy új világ körvonalai; A világűr 
meghódítása
Csík Ferenc: A magyar ifjúság példaképe 
Sport
Minden idők legjobb magyar sportolói 
Hajmássy Miklós: Hogyan kell a színházat 
látni?
Koloniális hírek 1965-ről 
Zrínyi Ifjúsági Kör

A Délamerikai Magyarság 1957-es 
Évkönyve
Kosztolányi: Petőfi Sándorka 
Krúdy Gyula: Jézuska csizmája 
Tömörkényi István: A ravasz kabók 
Kaffka Margit: Wagner Friderik 
Móra Ferenc: Illés megtette a törvényt

A Délamerikai Magyarság 1958-as 
Évkönyve
Versek:
Minou Drouet: Páris ege (Faludy György 
fordítása)
Lehoczky Gergely, Mikes Kelemen, Balassa 
Bálint.
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Kárpát: 1958-as évfolyam

Rovatok
Vezércikkek, történelmi megemlékezések 
Regények, elbeszélések, karcolatok, színdarabok 
Ismeretterjesztő-, tudományos cikkek, sport 
Versek
Könyvismertetések
Sakk
Női rovat
Kézimunka, kötés, horgolás 
Játékkészítés
Ifjúsági rovat, Gyermekrovat (Történelmi 
elbeszélések, megemlékezések, Mesék)
Jó házi receptek

IRODALOM (válogatás):
Folytatásokban:
Barát Kata: Gyöngyharmat.
Értavi Barát: Történelem kitűnő 
Maróthy: Az ismeretlen Mindszenty (részletek) 
Sartre, Jean-Paul: Vége a játéknak 
Vas zár у János: Tubák csodálatos élete 
Wass Albert: Az Antikrisztus és a pásztorok

Elbeszélések*
Amóthy Kriszta (2)
Csiky Ágnes Mária (2)
Füry Lajos (4)
Gyulai Sándor (4)
Ignácz Rózsa 
ülés Endre 
Kótai Béla (8)
Kutasi Kovács Lajos (4)
Móricz Zsigmond 
Nyírő József (3)
Pirandello, Luigi (2)
Saint Exupéry, Antoine: A kis herceg (részlet) 
Szitnyay Zoltán (4)
Terescsényi György (4)
Vas zary Gábor (13)
Wass Albert (3)

*zárójelben: elbeszélések száma

Versek.
68 költő. Többek között:
• Klasszikusok: Ady , Arany , Babits, Illyés,

Juhász, Petőfi, Vörösmarty, stb.
• Otthon tiltott költők: Mécs László, Végvári,

Kerecsendi Kiss Márton, Wass Albert, 
Sík Sándor, és 56-os költők (Jobbágy 
Károly, Tamási Lajos)
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KÖNYVVESBOLTOK AJÁNLATA

Délamerikai Magyarság

1949-ben*
G. Lengyel Gizella: Szőnyi Magda katonái 
Komáromi János: Menekülés egy asszony elől 
Spanyol-magyar szótár 
Spiré féle spanyol nyelvkönyv

Spiré: Spanyol nyelvkönyv 
Térjék: Anyanyelvűnk, helyesírásunk
Toldi
Vaszary: A macska felugrott az asztalra 
Wass: Adjátok vissza a hegyeimet

1951-ben*
Csík-Fal vy: Guía comercial 
Csipkerózsika mesék 
Dr. Girsik Gézáné: Magyar nyelvtan 
Dr. Fizy: Az orvos rendelte 
Kőszegfalvy nyelvkönyve (espanol)
Kis katekizmus
Kótai-Williams: Máriának, Jézus anyjának élete 
Kovách Aladár: A Mindszenty per árnyékában 
Nótafa I, П, III 
Nyíró: A zöld csillag,
Petőfi ossz. költ.
Prohászka imakönyv 
Paul Claudel-Pinczinger: Az Úr angyala 

köszönté Szűz Máriát 
Spiré féle spanyol nyelvkönyv 
Vaszary J.: A macska felugrott az asztalra

1952. decemberben
1/8-ad oldalas hirdetésként listábafoglalva és 

ármegjelöléssel, 46 címet hirdet meg. A 
fenti kötetek közül négy nem szerepel, 
feltehetően kifogyott: Nyírő: íme az emberek, 
Vaszary: A macska felugrott az asztalra,
VFaw: Adjátok vissza a hegyeimet és Arany: 
Toldi. A húsz új cím:

Magyar multunk I - (kötve v. fűzve)
Magyar multunk II
Krúdy - Boldogult úrfikoromban
Pohárnok - Szent István király
Csűrös - Aranysas
Pinczinger - Óceán vándorai I.
Füry - Árva Magyar János 
Kutasi Kovács Lajos - Tükörben 
Mikszáth - A két koldus diák (fűzve v. 

vászonkötésben)
Pohárnok - A verhetetlen tizenegy
Arany - Toldi trilógia
Kutasi Kovács Lajos - Az ember elindult
Eckhart Ferenc - Magyarország története
Nyírő-Úz Bence
Wass Albert - Tizenhárom almafa
Dalolj gyermek. 32 gyermekdal kottával
Nótafal-II-III-IV.

Az 1952-es Évkönyvben 
Ahogy lehet. Folyóirat számonként 
Csipkerózsa: Gyermek mesék 
Eszterhás: A besúgó és az apostol 
Grosovichné S. Teréz: Hazaszáll a szív 
Harmonia Sacra, négyszólamos egyházi énekes 

könyv
Hazafias versek 
Herczeg: Az élet kapuja 
Herczeg: Pogányok 
Inyesmester szakácskönyve I 
ínyesmester szakácskönyve П 
Jöjj el Jézus, gyermekimakönyv 
Katona: Bánk bán 
Kőszegfalvy: Spanyol nyelvkönyv 
Kovách: A Mindszenty per árnyékában 
Madách: Az ember tragédiája 
Móra: Aranykoporsó 
Nyírő: A zöld csillag 
Nyírő: íme az emberek 
Paul Claudel-Pinczinger: Az Úr angyala 

köszönté Szűz Máriát 
Petőfi: Összes költeményei 
Prohászka: A Szentlélek hárfája, imakönyv 
R.K. Kis katekizmus 
R.K. Nagyobb Katekizmus 
Segesdy: A hontalan magyar

1953. július 21-én
Magyar írók spanyolnyelvű munkái:
Márai Sándor: Música en Florencia; Los 

Celosos; A la luz de los candelabros 
Gárdonyi Géza: Quién eres tú (Láthatatlan 

ember)
Herczeg Ferenc: Los Gyurkovics: El perdido 

Amor; El violin de oro: Blancos у Rojos 
Harsányi Zsolt: Rubens 
Németh Andor: Reservado para una tertulia 
Zilahy Lajos: Torres de Madera; El velero 

bianco; Algo flota sobre el agua; El pájaro de 
fuego; Los Dukay (Ararát trilógia); El 
desertor; El alma se extingue; La ciudad 
errante; Primavera mortal.

Újdonság: Vaszary Gábor: Montpti
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Sándor István: Fűi secuestrado (antikommunista 
regény)

Vaszary János: Parece mentira (A macska 
felugrott az asztalra)

Robert: Queremos vivir (Regény a háború utáni 
Budapestről).

Körmendi - La generáción feliz (A boldog 
nemzedék)

Körmendi - Encontrarse у decirse adiós 
(Találkozni és elbúcsúzni)

Nyíró - Montanas nevadas (Emberek a havason) 
Wass Albert - Devolvedme mis montanas 

(Adjátok vissza a hegyeimet)
Zilaliy - Dos prisioneros, El crcpúsculo de 

cobre, Primavera mortal, Los Dukay,
Kristina у el Rey, El desertor, El alma se 
apaga, Vida serena. (Két fogoly, Ararát, 
Halálos tavasz, A Dukay család, Krisztina és 
a király, A szökevény, A lélek kialszik, 
Csendes élet)

Az 1957-es Évköny
Magyar írók spanyolra fordított művei: 
Karinthy - Viaje en tomo de mi cráneo (Utazás 

a koponyám körül)
Körmendi - Aventura en Budapest (Bp-i kaland)

KÁRPÁT

Diarium 1952-es száma
Ady összes versei
Arany válogatott költeményei és Összes prózai 

művei
Babits: A gólyakalifa; Összes művei 
Balassa válogatott művei 
Berzsenyi minden munkája 
Eötvös: Karthauzi; A falu jegyzője 
Gárdonyi: A lámpás; A hosszúhaju veszedelem;

Ábel és Eszter; Egri csillagok; Pöhölyék 
Jósika: Abaft 
József Attila összes versei 
Juhász-Tóth válogatott versei 
Kazinczy válogatott munkái 
Kisfaludi válogatott munkái 
Kölcsey válogatott művei 
Kosztolányi: Idegen költők; Kínai és japán 

versek; Aranysárkány; Felebarátaim; Néró; 
Novellái; Színház

Krúdy: A podolini kisértet; Aranykézutcai szép 
napok; A vörös postakocsi; Az utolsó 
gavallér; Dudorászi - Egy pohár borovicska; 
Napraforgó - Őszi utazások; Szindbád 
ifjúsága; Szindbád megtérése

Madách összes művei 
Mikes: Törökországi levelek 
Mikszáth: Beszterce ostroma; Az én halottaim; 

Az én ismerőseim; Különös házasság; A 
Noszty fiú esete Tóth Marival; Szent Péter 
esernyője; Új Zrínyiász; Vén gazember 

Móra: Beszélgetés; Hiszek az emberben 
Móricz: Hét krajcár; Nem élhetek...; Szegény 

emberek; Válogatott elbeszélések; Úri muri; 
Rózsa Sándor.

Reményik: Élők és holtak.
Reviczky összegyűjtött munkái 
Tompa Mihály munkái 
Tóth Árpád összes versei 
Vajda János munkái 
Vas Gereben: A nemzet napszámosai 
Vörösmarty válogatott munkái 
William-Kótai: Mária élete 
Külföldi írók: Balzac, Dickens, Dumas, 

Lagerlöf, Leopardi, Lewis, Thomas Mann, 
Musset, Plisnier, Poe, Shakespeare, Mark 
Twain, Verne, Wells

MAGYAROK ÚTJA

1950-ben*
Ajusinzky Béla: El martirio de un Cardenal 
Dr. Osztopány: Általános állattenyésztés 
Нету Keleny (Párizs): Szabad Száj 
Kis Katekizmus 
Kovách Aladár: Téli zsoltár 
Nótafa Ш.
Paul Claudel: Az Úr Angyala köszönté Szűz 

Máriát (ford. Pinczinger Lajos)
Spanyol nyelvkönyv 
Sven Hédin: Ohne Auftrag in Berlin 
Vaszary: A macska felugrott az asztalra 
Wass: Tizenhárom almafa

1952-ben*
Ajusinszky: El martirio de un Cardenal
Claudel: Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát
Kis katekizmus
Kovách Aladár: Téli zsoltár
Nótafa III.
Pohárnok: A verhetetlen 11 
Spanyol Nyelvkönyv 
Sven Hédin: Ohne Auftrag in Berlin 
Vaszary: A macska felugrott az asztalra 
Wass: Adjátok vissza a hegyeimet 
Wass: Tizenhárom almafa 
William-Kótai: Mária élete

* Egész éven át rendszeresen megjelenő hirdetések.
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III. KÖNYVKIADÁS C. MELLÉKLET

KÁRPÁT. P. Kótai Zoltán által 1948 és 1953 között kiadott kötetek jegyzéke (Diárium, 1953. 
január-júniusi közlése szerint):

Arany János: Toldi trilógia . (költői elbeszélés), Buenos Aires, 1952, Délamerikai Magyarság kiadása, 
430 oldal, vászonkötés, "Magyar Remekírók 7".

Arany János: Történelmi költeményei és balladái, Dr. Nagy Artur előszavával, Buenos Aires, 1953, 
Kárpát Könyvkiadó kiadása, 64 oldal, kartonkötés, "A Magyar Könyvbarátok Kiskönyvei II".

Csipkerózsa (Perrault legszebb meséi), Centrum Curae Pastoralis Pro Hungaris in Germania, 1949, 72 
oldal, kartonkötés.

Eckhart Ferenc: Magyarország története (történelemkönyv), Buenos Aires, 1951, Délamerikai Magyarság 
kiadása, 324 oldal, egész vászonkötés.

Kisbamaki Farkas Ferenc: Talár hágó visszanéz, Buenos Aires, 1952, Kárpát Könyvkiadó kiadása, 160 
oldal, 16 oldal térképmelléklet, egészvászonkötés.

Girsik Gézáné és Magyar József: Magyar múltunk I. (Mondák, regék, történelmi elbeszélések), Buenos 
Aires, 1952, Dr. Girsik Géza kiadása, 192 oldal, kartonkötés és egészvászonkötés.

Girsik Gézáné és Magyar József: Magyar múltunk 11. (Történelmi elbeszélések), Buenos Aires, 1952, Dr. 
Girsik Géza kiadása, 192 oldal, kartonkötés és egészvászonkötés.

Harmonia Sacra (énekeskönyv), 272 oldal, egészvászonkötés, I.kiadás: Centrum Curae Pastoralis, 
Landshut, Németország, 1948; II. kiadás: Délamerikai Magyarság, Buenos Aires, 1951; III. 
kiadás: Kárpát Könyvkiadó, Buenos Aires, 1953.

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja (regény), Buenos Aires, 1951, Délamerikai Magyarság kiadása, 76 oldal, 
kartonkötés, "Magyar Könyvtár 1".

Herczeg Ferenc: Pogányok (regény), Buenos Aires, 1951. Délamerikai Magyarság kiadása, 262 oldal, 
egészvászonkötés, "Magyar Remekírók 3".

Inyesmester Szakácskönyve /., Buenos Aires, 1951, Délamerikai Magyarság kiadása, 244 oldal, 
egészvászonkötés.

Inyesmester Szakácskönyve II., Buenos Aires, 1952, Délamerikai Magyarság kiadása, 350 oldal, 
egészvászonkötés. Megjelent a két kötet együtt is 594 oldalon, egészvászonkötésben.

Jöjj el Jézus! (gyermekimakönyv), 64 oldal, kartonkötés. I. kiadás: Landshut, 1948; II. kiadás: Buenos 
Aires, 1950.

Katona József: Bánk bán (dráma), Buenos Aires, 1951. Délamerikai Magyarság kiadása, 102 oldal, 
egészvászonkötés, "Magyar Remekírók 2".

Kutasi Kovács Lajos: Tükörben (novellák), Buenos Aires, 1952, Kárpát Könyvkiadó kiadása, 118 oldal, 
kartonkötés.

Madách Imre: Az ember tragédiája (drámai költemény), Babits Mihály előszavával, Zichy Mihály 
illusztrációival, Buenos Aires, 1951, Délamerikai Magyarság kiadása, 240 oldal, 
egészvászonkötés, "Magyar Remekírók 1".
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Mécs László: Válogatott költeményei, Buenos Aires, 1953, Kárpát Könyvkiadó kiadása, 64 oldal, 
kartonkötés, "A Magyar Könyvbarátok Kiskönyvei IV".

Mikszáth Kálmán: A két koldusdiák (ifjúsági regény), Zador István rajzaival, Buenos Aires, 1952, 
Kárpát Könyvkiadó kiadása, 132 oldal, kartonkötés és egészvászonkötés.

Móra Ferenc: Aranykoporsó I. (regény), Buenos Aires, 1951, Délamerikai Magyarság kiadása, 228 oldal, 
egészvászonkötés, "Magyar Remekírók 4".

Móra Ferenc: Aranykoporsó II. (regény), Buenos Aires, 1951, Délamerikai Magyarság kiadása, 272 
oldal, egészvászonkötés, "Magyar Remekírók 5".

Móra Ferenc: Georgikon (elbeszélések), Buenos Aires, 1953, Kárpát Könyvkiadó kiadása, 64 oldal, 
kartonkötés, "A Magyar Könyvbarátok Kiskönyvei I".

Nótafa I. (magyar nóták), 64 oldal, kartonkötés, I. kiadás: Centrum Curae Pastoralis, Landshut, 
Németország, 1949; II. kiadás: Délamerikai Magyarság, Buenos Aires, 1951; III. kiadás: 
Délamerikai Magyarság, Buenos Aires, 1952.

Nótafa II. (magyar nóták), 64 oldal, kartonkötés, I. kiadás: Centrum Curae Pastoralis, Landshut, 
Németország, 1949; II. kiadás: Délamerikai Magyarság, Buenos Aires, 1951; III. kiadás: 
Délamerikai Magyarság, Buenos Aires, 1952.

Nótafa III. (magyar nóták), 64 oldal, kartonkötés, I. kiadás: Centrum Curae Pastoralis, Landshut, 
Németország, 1949; II. kiadás: Délamerikai Magyarság, Buenos Aires, 1951; III. kiadás: 
Délamerikai Magyarság, Buenos Aires, 1952.

Nótafa IV. (magyar nóták), 64 oldal, kartonkötés, Buenos Aires, 1952, Délamerikai Magyarság kiadása.

Nyíró' József: A zöld csillag (regény), Madrid, 1951, A szerző kiadása, 276 oldal, egészvászonkötés.

Nyíró József: íme az emberek (regény), Madrid, 1951, A szerzőkiadása, 365 oldal, egészvászonkötés.

Nyíró József: Úz Bence (regény), Buenos Aires, 1952, Délamerikai Magyarság kiadása, 260 oldal, 
egészvászonkötés, "Magyar Remekírók 6".

Petőfi Sándor: Összes költeményei (versek), 478 oldal, egészvászonkötés, I. kiadás: Landshut, 
Németország, 1948; II. kiadás: Buenos Aires, 1950; III. kiadás: Buenos Aires, 1951.

Pohárnok Jenő: A verhetetlen tizenegy (ifjúsági regény), Buenos Aires, 1952, Kárpát Könyvkiadó 
kiadása, 160 oldal, egészvászonkötés.

Prohászka Ottokár: Szentlélek hárfája (imakönyv) Budapest, 1943, Szociális Testvérek kiadása, 600 
oldal, egészvászonkötés. I. kiadás: Landshut, 1949; II. kiadás: Buenos Aires, 1950.

Római katolikus nagyobb katekizmus (hittankönyv), Budapest, Szent István Társulat kiadása, 144 oldal, 
kartonkötés. I. kiadás: Landshut, 1948; II. kiadás: Landshut, 1949; III. kiadás: Buenos Aires, 
1952.

Római Katolikus Elemi Katekizmus (hittankönyv), Budapest, Szent István Társulat kiadása, 48 oldal, 
kartonkötés. I. kiadás: Landshut, 1948; II. kiadás: Landshut, 1949; III. kiadás: Buenos Aires, 
1952.

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (regény), Buenos Aires, 1953, Kárpát Könyvkiadó kiadása, 192 oldal, 
egészvászonkötés (halina) és kartonkötés.

Térjék László: Anyanyelvűnk és helyesírásunk (nyelvtankönyv), Buenos Aires, a szerző kiadása, IV. 
kiadás: 144 oldal, kartonkötés. 1951.
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BUENOS AIRES-I MAGYAR KÖNYVKIADÓK KIADVÁNYAI. 1948-1968

1949
Délamerikai Magyarság: A Délamerikai Magyarság naptára az 1949-es évre.

Magyarok Útja: Ajusinszky, Béla. Mindszenty. El martirio de un cardenal [Dürer]

1950
Délamerikai Magyarság: A Délamerikai Magyarság naptára az 1950-es évre.

Délam. Magyarság (Kárpát): Jöjj el Jézus!, 2. kiadás.
Petőfi Sándor. Összes költeményei, 2. kiadás. 
Prohászka Ottokár. Szentlélek hárfája, 2. kiadás.

Magyarok Útja: Vaszary János. A macska felugrott az asztalra.

1951
Délamerikai Magyarság: A Délamerikai Magyarság naptáraaz 1951-es évre.

Délamerikai Magyarság (Kárpát): Eckhart Ferenc. Magyarország története, 1. kiadás. 
Harmónia Sacra, 2. kiadás.
Herczeg Ferenc. Az élet kapuja.
Herczeg Ferenc. Pogányok.
Inyesmester szakácskönyve I. 1. kiadás.
Katona József. Bánk bán.
Madách Imre. Az ember tragédiája.
Móra Ferenc. Aranykoporsó l.
Móra Ferenc. Aranykoporsó II.
Nótafa /., 2. kiadás.
Nótafa II., 2. kiadás.
Nótafa III., 2. kiadás.
Petőfi Sándor. Összes költeményei, 3. kiadás. 
Perrault. Csipkerózsa (Gyermekmesék), 2. kiadás

Kárpát: Nyírő József. A zöld csillag, 2. kiadás.[1. Madrid: szerző] 
Nyíró' József. íme az emberek, 2. kiadás. [1. Madrid: szerző] 
Teljék László. Anyanyelvűnk és helyesírásunk [szerző]

Magyarok Útja: Desenmascarando a los Soviets
Grosovichné Sövény Terézia. Hazaszáll a szív [szerző] 
Vaszary János. A macska felugrott az asztalra, 2. kiadás.

1952
Délamerikai Magyarság: Délamerikai Magyarság naptára az 1952-es évre. 

Vajay Szabolcs. Argentin dekamer on.

Délamerikai Magyarság (Kárpát): Arany János. Toldi trilógia.
Inyesmester szakácskönyve II, 1. kiadás. 
Nyírő József. Úz Bence.
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1952 (folyt.)
Kárpát: Girsikné-Magyar J. Magyar multunk I. 1. kiadás, [szerző] 

Girsikné-Magyar J. Magyar múltúnk II. 1. kiadás, [szerző] 
kisbamaki Farkas Ferenc. Tatárhágó visszanéz.
Kutasi Kovács Lajos. Tükörben, Táróra.
Magyar Könyvbarátok Diáriuma I. l-2.sz.
Magyar Könyvbarátok Diáriutna 1.3-4.sz.
Mikszáth Kálmán. A két koldusdiák .
Nótafa /., 3. kiadás.
Nótafa II., 3. kiadás.
Nótafa III., 3. kiadás.
Nótafa IV., 1. kiadás.
Pohárnok Jenő. A verhetetlen tizenegy .
Római katolikus elemi katekizmus, 3. kiadás.
Római katolikus nagyobb katekizmus, 3. kiadás.

Magyarok Útja: Krúdy Gyula. Boldogult úrfikoromban.
Marschalkó Lajos. Vörös vihar. [Ed. Los Amigos] 
Wass Albert. Tizenhárom almafa.

Pinczinger Lajos. Óceán vándorai I. [szerző]Pannónia:

1953
Délamerikai Magyarság: A Délamerikai Magyarság naptára az 1953-as évre

Danubio: Gárdonyi Géza. Egri csillagok I. 
Gárdonyi Géza. Egri csillagok II.

Kárpát: Arany János. Történelmi költeményei és balladái. 
Gárdonyi Géza. Az én falum.
HarmoniaSacra, 3. kiadás.
Inyesmester szakácskönyve I.-II. egyben, 2. kiadás. 
Kutasi Kovács Lajos. Barbárok.
Magyar Könyvbarátok Diáriuma. II. l-4.sz.
Mécs László Válogatott Költeményei .
Mikszáth Kálmán. Gavallérok.
Móra Ferenc. Georgikon.
Reményik Sándor Verseiből.
Római katolikus elemi katekizmus, 4. kiadás. 
Tamási Aron. Abel a rengetegben.
Vaszary Gábor. Ketten Párizs ellen.
Wass Albert. jDevolvedme mis montanasl

Magyarok Útja: Horthy Miklós. Emlékirataim.

Pinczinger Lajos. Óceán vándoraiII. [szerző]Pannónia:

1954
Danubio: Nyíró József. A síbói bölény. [Kossuth Kiadó]

Fehér Szarvas. A sziklás hegyek varázslója. [Magyar írás]

A Délamerikai Magyarság naptára az 1954-es évreDélamerikai Magyarság:

Kárpát: Gárdonyi Géza. Göre Gábor. Bojgás az világba. 
Wass Albert. Farkasverem..

Pannónia: Padányi Viktor. Vérbulcsu. [Pázmány Péter Szabadegyetem]
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1955
Pinczinger L., szerk. Szemelvények a spanyol

amerikai költészet gyöngyeiből.
Danubio:

Délamerikai Magyarság: A Délamerikai Magyarság naptára az 1955-ös évre

Kárpát: Magyar Könyvbarátok Diáriuma 4. sz. 
Vaszary Gábor. Monpti.

Magyarok Útja: Németh László. Iszony. [Ed. Los Amigos]
Homonnay Elemér. Magyar-horvát kapcsolatok és a Dunamedence 
elrendezése.

Pannónia: Szabó-Zalán, N. Mission to Earth. [Intercontinental Publ.]

1956
Danubio: Gheorghiu, Virgil. A huszonötödik óra. 

Évkönyv 1956.Délamerikai Magyarság:

ínyesmester szakácskönyve, 3. kiadás. 
Kenese Erzsébet. A fegyvertelen katona.

Kárpát:

Transsylvania: Jókai Mór. Erdély aranykora, 1. kiadás.
Oláh György. Az Antikrisztus itt jár közöttünk.

1957
Danubio: Berzy J. A jövő szolgálatában. [Magyar Jövő]

Homonnay, stb. Elszakított magyarság. [Mindszenty Ak./Pázmány] 
Michener, J. Az andaui híd.
Sorg A. Beszámoló. Comité de Ayuda pro Hungría Libre.

Délamerikai Magyarság: Fercsey, Juan, ed. S.O.S. El drama de Hungría. 
Hungría no se rinde.
Évkönyv 1957.

Kárpát: Benedek Elek. Magyar mese és mondavilág. (+ KMCsSz) 
Eckhart Ferenc. Magyarország története, 2. kiadás.
Girsik G.-né-Magyar J. Magyar multunk I, 2. kiadás. 
Girsik G.-né-Magyar J. Magyar multunk II, 2. kiadás. 
HarmoniaSacra, 4. kiadás.
Honti Rezsó'. Spanyol-magyar szótár.
Honti Rezső. Magyar-spanyol szótár.
Sík Sándor. Dicsőség! Békesség!

Transsylvania: Gárdonyi Géza. Láthatatlan ember, 1. kiadás. 
Herczeg Ferenc .Pro libertate, 1. kiadás.

1958
Danubio: Mészáros M. Lőrinc. Kárpátok népe. [szerző] 

Jubileumi Évkönyve.Délamerikai Magyarság:
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1958 (folyt.)
Kárpát: Értavy-Baráth Kata. Gyöngyharmat, 

ínyesmester szakácskönyve, 4. kiadás. 
Saint-Exupéry, A. A kis herceg.
Vaszary János. Tubák csodálatos élete.
Wass Albert. Az Antikrisztus és a pásztorok.

Pannónia: Marólliy-Meizler Károly. Az ismeretlen Mindszenty.

Transsylvania: Füry Lajos. A pelikánok este hazatérnek, 1. kiadás. 
Harsányi Zsolt. Mathias Rex. I.
Harsányi Zsolt. Mathias Rex. II.

1959
Kárpát: Fenyvessy Jeromos. Szentföld. 

ülés Lajos/Sári Gál Imre. Tanúság. 
Kutasi Kovács Lajos. Törzsasztal. 
Wass Albert. A funtineli boszorkány.

Transsylvania: P. Gulácsy Irén. Fekete vőlegények. I. 
P. Gulácsy Irén. Fekete vőlegények. II.

1960
Danubio Koós K. Voltunk, vagyunk, leszünk. [Hungarista Mozg.]

Kárpát: Eszterhás István. Döbrönte kürtje.
Tóth Veremund. A magyar irodalom története. [Kossuth]

Pannónia: Marótliy-Meizler Károly. Prohászka, a napbaöltözöttforradalmár. 
I. Új Magyarországot!

Transsylvania: Csík, László. La natación. Ensenanza, etc. 
Makkai Sándor. Táltoskirály.

1961
Pannónia: Maróthy-Meizler Károly. Prohászka, a napbaöltözött forradalmár. 

II. Új Embert!

Transsylvania: Makkai Sándor. Sárga vihar.

1962
Danubio: A Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia 

Ifjúsági ankétja. [Mindszenty Akad.]

Pannónia: Maróthy-Meizler Károly. Prohászka, a napbaöltözöttforradalmár. 
III. Prohászka lelke.

1963
Danubio: A Mindszenty Magyar Tudományos és Kulturális Akadémia 

Tizenöt éve. Buenos Aires. [Mindszenty Akad.]
Nagy Töhötöm. Jezsuiták és szabadkőművesek. 1.kiadás [szerző] 
Nagy Töhötöm. Jesuitas у masones.
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1963 (folyt.)
Transsylvania: Padányi Viktor. Dentumagyaria. 

Snrányi Miklós. Egyedül vagyunk 1. 
Surányi Miklós. Egyedül vagyunk 11.

1964
Füry Lajos. Árpádfejedelem, 1. kiadás. 
Jókai Mór. Erdély aranykora, 2. kiadás. 
Zarek Ottó. Egy nép szerelme 1.
Zarek Ottó. Egy nép szerelme II.

Transsylvania:

1965
Danubio: Nagy Töhötöm. Jezsuiták és szabadkőművesek, 2.kiadás. [szerző]

Transsylvania: Füry Lajos. A pelikánok este hazatérnek, 2. kiadás.
Harsányi Zsolt. Szólalj, szólalj, virrasztó!
Transilvania. Probléma candente de Europa. [Imprenta Danubio]

1966
Argentínai Magyar Újság: Évkönyve.

Transsylvania: Frideczky József. Kudarcok.

1967
Danubio: Padányi Viktor: Egyetlen menekvés. [Hídfő Baráti Köre]

Transsylvania: Gárdonyi Géza. Láthatatlan ember, 2. kiadás.

1968
Magyar J. Kincsesláda felnőtteknek. [Magyar írás]Danubio:

Transsylvania: Fehér Mátyás J. Középkori magyar inkvizíció. 
Ignácz Rózsa. Anyanyleve: magyar. [Hőadás]

Dátum nélkül:
Kárpát: Wass Albert. Tavak könyve. (1960?)

[NKJ gyűjtés]
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III. KÖNYVKIADÁS E. MELLÉKLET

Argentínai magyar könyvkiadók 1948 - 1968 
Évenkénti elosztás - könyvcímek szerint

ÖSSZE-Délam.M./
Kárpát

Kárpát Délam.M./
Arg.M.Újs

Magyarok Pannónia Danubio Transsyl
vaniaÉV Útja SEN

1949 1 1 2

1950 3 1 1 5

1951 14 3 1 3 21

1952 3 14 2 3 1 23

1953 14 1 1 1 2 19

1954 2 1 1 2 6

1955 2 1 2 1 1 7

1956 2 1 1 2 6

1957 8 3 4 2 17

1958 5 1 1 1 3 11

1959 4 2 6

1960 2 61 1 2

1961 1 1 2

1962 1 1 2

1963 3 3 6

1964 4 4

1965 3 41

1966 1 21

1967 1 21

1968 1 2 3

Dátum
nélkül

1 1

OSSZ. 20 57 14 11 8 19 26 155

Megjegyzés: Össz könyvkiadás az emigráció számára (saját kiadások, kulturális intézmények számára és 
egyéb emigráns rendelések).

[NKJ gyűjtés]
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III. KÖNYVKIADÁS F. MELLÉKLET

Argentínai magyar könyvkiadók 1948-1968

Saját
kiadású

könyvek*

M.kiadók 
kiadványai 
Összesen

Kulturális 
intézmények 
számára (1)

Egyéb
emigráns

rendelések
1948-1968

Délamerikai Magyarság (Kárpát) 20 20

Kárpát 52 5 57

Délamerikai Magyarság / 
Argentínai Magyar Újság 14 14

Magyarok Útja 9 2 11

Pannónia 4 1 3 8

Danubio
(Mindszenty Akadémia) (2)

6 197 6
(19) (19)

Transsylvania (3) 26 26

Összesen 155132 12 11
(174)

Jelmagyarázat

* Könyvcímek szerint
(1) Kulturális intézmények: Mindszenty Akadémia, Pázmány Péter Szabadegyetem, Magyar Iskola,

(Külföldi) Magyar Cserkészszövetség, stb.
(2) Danubio Könyvkiadó, a Mindszenty Akadémia számára (névtelenül) kiadott művek.
(3) A Transsylvania Könyvkiadó 1977-ig adott ki könyveket, összesen 42 címet.

[NKJ gyűjtés]
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III. KÖNYVKIADÁS G. MELLÉKLET

Magyar vonatkozású könyvkiadás Argentínában 1948 - 1968*

1948-as
emigráns

intézmények
ÖsszesenMagyar

könyvkiadók
Egyéb 1948as 

emigránsok
Egyéb

NYELV
(1) (2) C3)

Kiadvány % Kiadvány % Kiadvány % Kiadvány % Kiadvány %

MAGYAR 146 (63%) (18%)41 36 (15%) (4%)9 232 (100%)

SPANYOL 
(vagy más)

(7%)9 (6%)8 27 (22%) (65%)81 125 (100%)

Összesen 155 (43%) (14%)49 (18%)63 90 (25%) 357 (100%)

Jelmagyarázat
* Könyvcímek szerint
(1) Egyházak, Mindszenty Akadémia, Pázmány Péter Szabadegyetem, Zrínyi Ifjúsági Kör,

Buenos Aires-i cserkészcsapatok
(2) Személyek és csoportok (politikai, történelmi, stb.)
(3) 1948 előtti emigráns csoportok, Magyar Népköztársaság, argentin kiadók, egyének.

[NKJ gyűjtés]
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A. MELLÉKLETIV. 1956

A BUENOS AIRES-I CENTRO HÚNGARO KÖZLEMÉNYE - 1956. OKTÓBER 30.

A Buenos-Airesi Centro Húngaro a kötelékébe tartozó többezer argentínai magyar nevében és 
képviseletében a magyarországi történelmi eseményekkel kapcsolatosan álláspontját az alábbiakban 
rögzíti:

1./ Mélységes hódolatát fejezi ki a magyar nemzet csodálatra méltó hősies harcáért, melyet a 
bolsevista tirannizmus ellen folytat;

2.1 ebben a harcában a magyar nemzetet az argentin törvényes rendelkezések keretein belül 
minden rendelkezésére álló módon a Iegmesszebbmenően támogatja;

3.1 éppen ezért, távirati kérelemmel fordult az argentin állam elnökéhez, az USA elnökéhez, az 
UN főtitkárához és a Buenos-Airesben székelő amerikai nagykövethez;

4.1 megfelelő eszközök igénybevételével (sajtó, gyűjtőívek, körlevelek) kérelemmel fordult a 
magyar kolóniához és az argentin társadalomhoz, hogy a szabadságáért harcoló magyar nemzetet minden 
módon: pénz, ruha, gyógyszer stb. adományozásával támogassa;

5.1 felkérésére az Argentin Vöröskereszt 1000 kg. vért bocsájtott a bécsi Vöröskereszt 
rendelkezésére, utóbbi azt a szabadságharc sebesült hősei számára, rendeltetési helyére juttatta. Az 
előlegezett vérmennyiség pótlása céljából megfelelő módon a magyar kolóniához és az argentin 
társadalomhoz felkérést intéz, hogy későbbi időpontban megjelölendő helyeken véradásra jelentkezzenek;

6.1 a magyar nemzet szabadságharcában valórészvételre az M.H.B.K. a kolónia magyarságának 
körében összeírást végez, amelynek eredménye már eddig is várakozáson felüli. Egyben táviratilag 
felkérte az UN főtitkárát és az USA külügyminisztériumát, hogy a jelentkezők behajózásáról és 
rendeltetési helyükre leendő irányításáról gondoskodjanak;

1.1 a Centro Húngaro, mint a múltban, úgy a jövőben is, távol tartja magát minden 
pártpolitikai célkitűzéstől és ily irányú megmozdulástól, éppen ezért:

8.1 helytelenít minden olyan egyéni vagy csoportos kezdeményezést, mely a magyar kolóniát 
politikai állásfoglalásra akarja rávenni, tekintet nélkül arra, hogy ez a politikai állásfoglalás milyen 
beállítottságú. Ebben a tekintetben a döntés joga a harcoló nemzetet illeti meg. Ezért arra kéri a magyar 
kolónia tagjait, hogy minden ilyen megnyilatkozástól tartózkodjanak. A kolónia magyarságának egy 
feladata van: a harcoló nemzet szolgálata.

9.1 Helytelenít és elítél minden olyan nyilvános tevékenységet, - úgy egyénit, mint csoportost 
- mely a befogadó nemes argentin nemzet törvényes rendelkezéseibe ütközik. Figyelmezteti a magyar 
kolóniát, elsősorban az ifjúságot, hogy ily irányú tevékenységek meggátlása céljából az argentin 
közrendészeti szervek figyelmét azonnal hívják fel.

10./ Már ez alkalommal is mélységes háláját juttatja kifejezésre a nemes argentin nemzetnek és 
bölcs kormányzatának azért a messzemenő jóindulatáért és támogatásáért, melyben a szabadságáért 
harcoló magyar nemzetet részesítette.

[Forrás: Magyar Ház Értesítője, 1956. december, 24.1.]



М-42

В. MELLÉKLETIV. 1956

COMITÉ DE AYUDA PRO HUNGRÍA LIBRE - BIZOTTSÁGOK

I. Sajtó és propaganda bizottság
Vezetó'i: Oláh György és dr. Fercsey János; tagjai: Czanyó Adorján, dr. Dominits László, Keleméry 

Tamás, Kerecsendi Kiss Márton, dr. Kohánszky János Jenó', dr. Mikszáth Antal, Gosztonyi 
Sándor és dr. Simon László.

Hatásköre: A sajtó tájékoztatása, a beérkezett hírek gyűjtése és feldolgozása, a bizottságok 
munkájának ismertetése az argentin sajtóban, tájékoztató előadások rendezése és kiadványok 
megjelentetése.

II. Pénzügyi bizottság
Vezetője Fóthy Gyula; tagjai Bottá István, Molnár Imre és dr. Patz Kálmán.
Hatásköre: Segélyakció pénzügyi részének a lebonyolítása, gyűjtó'ívek kibocsájtása, ellenőrzése, a 

befolyt összegek kezelése és szükség szerinti kiutalása.

III. Gazdasági bizottság
Vezetője dr. Hamary Dániel; tagjai dr. Falcione Árpád, Mátray György, Rónay Zoltán, dr. Theész 

János.
Hatásköre: A segélyakció anyagi részének a lebonyolítása: ruha- és gyógyszergyűjtés, csomagolás, 

elosztás.

IV. Ellenőrző bizottság
Tagjai az egyes felekezetek lelkészei: Pesti József, Nagy Balázs Dezső, Hefty László, Molnár Antal. 
Feladata: A Segélybizottság egész munkájának az ellenőrzése.

V. Szociális bizottság
Vezetője dr. Kövesligethy Radoné; tagjai az egyes egyesületek női bizottságainak tagjai. 
Hatásköre: a beérkezett ruha és gyógyszer adományok rendezése, csomagolása és expediálása.

VI. Társadalmi bizottság
Vezetője Széchényi Endre; tagjai dr. Bonczos Miklós, Haynal Miklós, dr. Rajczy Imre, Semsey 

Tamás, Szekeres János és Vay László.
Hatásköre: A segélyakcióval kapcsolatos társadalmi és kultúrprogram lebonyolítása; az 

argentinokkal és a társemigrációkkal való kapcsolatok ápolása.

VII. Külügyi bizottság
Vezetője Fáy István, helyettese Bobrik Amo; tagjai Bethlen Gábor, dr. Darás Endre, dr. Józsa 

Miklós, Krúdy Ferenc, dr. Máthé Ernő és dr. Zilahi Sebess Jenő.
Hatásköre: az argentin hivatalos körökkel és a szabad világ követségeivel való kapcsolatok 

fenntartása és kibővítése.

Vili. Ifjúsági csoport
Vezetői ifj. Fóthy Gyula, ifj. Benedek László és Balogh Kovács Judith; tagjai a cserkészcsapatok és 

az ifjúsági csoportok tagjai. Segédkeztek mindenütt ahol szükség volt rá.

IX. Szállítási bizottság
Vezetője Zentay Armand. Hatásköre: az összes anyagok szállításának ügye.

X. Központi titkárság
Vezetői dr. Vácz Elemér, Mocsáry Ödön és Halász János; tagjai dr. Grosschmid István, Nemere 

Miklós.
Hatásköre: az egész adminisztráció, a bizottságok munkájának koordinálása, tájékoztatás, jelentések, 

közlemények

[Forrás: Jelentés a "Szabad-Magyarország Segélybizottság" (Comité de Ayuda pro Hungría Libre) első három 
havi működéséről. (1956. október 30-1957. január 20). V.E. [Vácz Elemér] [1956 archívum. HKK]
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С. MELLÉKLETIV. 1956

Jelentés a "Szabad-Magyar Segély bizottság" (Comité de Ayuda pro Hungría Libre) 
első három havi működéséről. (1956. október 30 - 1957. január 20)

Az Argentínai Litván Közösség (Comunidad Lituana en la Argentina) határazoti javaslata a magyar 
forradalommal kapcsolatosan:

Sr. Centro Húngaro. - Resolución de la Comunidad Lituana en la Argentina. - Los representantes de la 
Comunidad Lituana en la Argentína, elegidos por los lituanos establecidos en la localidad de Temperley у 
alrededores, reunidos en sesión especial el dia 3 de noviembre de 1956 у en vista de las circunstancias 
especiales por que atraviesan su Patria de origen: Lituania, así сото otros países oprimidos de Europa, 
unánimemente han decidido expresar lo siguiente:

1.1 Condenar otra vez más el imperialismo comunista, que mantiene sojuzgada a media Europa por 
medio de asesinatos, arrestos, deportaciones у terror de la policía у política soviética, cuya acción 
eliminatoria llega al genocidio;

2.1 Exigir que la Unión Soviética devuelva a sus Patrias a los millones de ciudadanos pacíficos e 
inocentes, deportados a las desérticas у glaciales regiones de la Siberia, para realizar trabajos esclavos 
obligatorios;

3.1 Presentar sus más sentidas condolencias por la muerte de miliares de patriotas mártíres, que 
lucharon heroicamente hasta el sacrificio, por la liberación de la secular Hungría, tierra de cultura, de paz у 
de progreso.

4.1 Felicitar al pueblo húngaro por la recuperación de su libertad e independencia, sacudiendo el 
sangriento yugo soviético; así сото también saludar efusivamee al digno pueblo polaco, que también 
trabaja arduamente para limpiar su territorio del nocivo elemento soviético;

5.1 Dar públicamente un sincero voto de aplauso al Pueblo у Gobiemo de la Argentína, por su decidida 
у pronta determináción en favor de los pueblos húngaro у polaco, у a la par solicitar su valioso у necesario 
apoyo moral у material en favor de los pueblos bálticos - Lituania, Letonia у Estoma - que aún siguen 
sufriendo la opresión bolchevique, para librarse de la cual luchan pasiva у abiertamente, tanto en sus Patrias 
сото en el exterior.

(Firmado): V. Cibavicius, F. Vaitkevicius, A. Repecka."

Argentin személyek levelei a Comité de Ayuda pro Hungría Libre vezetőségének:7

Horacio Romano (Lomas de Zamora) egyetmi hallgató leveléből (aki társaival együtt éjszakáról-éjszakára a 
kommunizmus ellenes plakátok százait ragasztotta és hordta szét Lomas de Zamorán és környékén):

"En lugar de amilanarse por los profundos у catastróficos tragos que la bestia cada dia más sedienta de 
sangre inocente, ha producido, - ese pueblo de valientes у de héroes cada dia tiene más poder у más fuerza en 
la defensa de sus ideales, porque cada dia está más cerca de Diós, Fuente de toda Razón у Justicia. Y ustedes 
у nosotros no podemos abandonarlos a su suerte, сото lo hacen países extremadamente poderosos, que 
apegados a los intereses viles de esta tierra prefieren vivir en la opulencia у la abundancia a ayudar a sus 
hermanos en desgracia que no saben si algún dia tendrán que soportar ellos el flagelo de la barbarie у el 
dcspoüsmo. — Por eső, mi estímado amigo, que le hago llegar (conste que soy un simple intermediario) 
esta humilde ayuda, con que las agrupaciones у cofradías de nuestra Parroquia quieren demostrar su 
admiración у agradecimiento a esős héroes por el incalculable favor que le están haciendo al mundo entero, 
al desenmascarar a los sanguinarios bolcheviques..."

7 Eredeti helyesírás megtartva.
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Fernando Ianmarino (C. Constitución 2317, Capital) kereskedő:

"Respetable Comité: Saludo el heroico pueblo de Hungría libre, que con sus gestas de heroismo para poder 
romper las cadenas de la esclavitud comunista, conquistaron la simpatía de los pueblos libres de todo el 
mundo. Esse maravilloso pueblo de Hungría empieza a romper las cadenas de la esclavitud comunista у 
nosotros los hombres libres de todo el mundo continuaremos esa lucha para salvar el mundo de ima 
probable esclavitud del comunismo. Un ruso, no mucho, algunos meses atras me dijo nosotros estamos 
atados manos у pies del comunismo igual que Uds. en Italia en el periodo de 21 anos de fasizmo- esperamos 
que algo de a fuera elimina totalmente al comunismo, para que podamos quedar libres de esa esclavitud 
tremenda у odiosa. Yo le dige, tengan fe, que algo у muy pronto el mundo entero lansara para estirpar la 
mala yerba comunista. Tienen que prohibir las propaganda comunista у las reuniones comunistas у cerrar 
para siempre las sedes у comite comunista, si no lo hacen ellos son complices del luto у del tremendo 
desastre de la humanidad libre у democratica. Acaso en Rusia el comunismo permite hacer propaganda de 
otros ideales politicos? No. Y entonces porque en los paises libres у democráticos se permite que exista el 
comunismo? Y los diarios comunistas? - Viva Hungría Libre - Muera el comunismo."

Pártok és egyesületek levelei a Segélybizottság vezetőihez

Equipo Móvil Cristiano elnöksége

Ante el dolor inmenso por el cual están atravesando nuestros hermanos Húngaros, los componentes del 
"Equipo Móvil Cristiano" (E.M.C.) de la República Argentína, nos hacemos un deber en dar a conocer 
nuestro pensamiento. - Сото hombres у сото Cristianos, no aprobamos ni vemos con buen agrado el 
uso de la violencia para hacer oir la voz opinadora de cada sector social-humano, pero el caso de Hungría 
merece ciertamente su especial consideración. - Opinamos que antes de vivir esclavizado en cualquier fase ds 
la vida, es preferible morir, у сото sabemos con sobrado fundamento que Hungría у los paises sometidos 
despiadadamente por las garras criminales del falaz régimen comunista, viven en la más denigrante у 
aborrecible esclavitud jamás soportada por la humanidad desdehace ya (20) veinte siglos es la razón por lo 
cual nos aderimos incondicionalmente con los pobres medios de que disponemos material, moral у 
espiritualmente, en librar junto a los Patriotas Húngaros, esta batalla libertadora, que heroica у 
anonimamente libran obreros у estudiantes, profesionales у militares, catolicos у inclusive comunistas 
nacionalista, de los cuales esperamos que si estan militando en buena fe, una vez pasada la desoladora 
tormenta desencadenada brutalmente contra el Pueblo Hungaro por las huestes bárbaras de los endemoniados 
comunistas de Moscu у sus secuaces, mediten, recapaciten у analicen en su tan "alabado paraiso terrenal"; у 
si son hombres, si son seres humanos, sabemos perfectamente que posición tomarán. - El Equipo Móvil 
Cristiano saluda por intermedio de este manifiesto al Pueblo Húngaro, tradicionalmente Humano, 
Laborioso у Cristiano, у le estrecha fratemalmente su mano para luchar desde el lugar у con los medios de 
que disponemos hasta conseguir el triunfo final de esta Cruzada Civil Libertadora, que será el dia en que la 
doctrina comunista sea quemada, pisoteada, у extirpada totalmente del suelo Patrio Húngaro. - Hermanos 
Húngaros, Salud!"

A "Guillermo E. Hudson Colegio Primario Mixto" iskola igazgatónője

Comité de Ayuda a Hungría - Cerrito 1241-Capital. - De mi consideración: Tengő el agrado de dirigirme a 
Uds. para adjuntarles 300 $ у algunas ropas у juguetes. - Del dinero enviado, 150 $ corresponden a la 
donación efectuada por los ninos de este colegio de las remuneraciones recibidas en cumpleanos en que han 
actuado con su teatro de titeres. - Un alumno de 3er grado ha donado todos sus ahorros que guardaba en una 
alcancia. — Otro, de 2-do grado ha donado los 10 $ que recibe сото sueldo mensual en su casa por ayudar 
en las tareas de jardineria. - Quiero hacer notar que esta ha sido una decision espontánea de los ninos ante la 
tragédia que viven sus hermanos de Hungría, que han ofrecido su vida por la libertad у la paz. - A la espera 
del triunfo, los saludo muy atentamente: Nelly Choucino Justo, Directora."

Figyelmeztető levelek

Papp János Buenos Aires-i lakos - a Centro Húngaro elnökének
"... foglalkozásomnál fogva főként és majdnem kizárólag argentinekkel érintkezem. Beszélgetve a magyar 
eseményekről sok helyen az a vélemény, ahol a 'Törekvés" vagy más kommunista elemek szóhoz 
juthatnak, hogy Magyarországon jelenleg a "fasisztákat" irtják és ezekért nem kár. Vagy azt mondják, hogy
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a számok és adatok hamisak és így tovább. Vagyis az ellenfél dolgozik. Lebeszélik az argentineket a 
magyar gyermekek örökbefogadásáról azzal, hogy azt terjesztik, hogy kommunista ügynökök. Valaki azt is 
kérdezte tólem, hogy ha ez a kommunizmus olyan rossz, akkor miért voltak kommunisták olyan híres 
emberek is, mint pl. Madame Curie, Charlie Chaplin, Einstein stb. - persze nem maradtam adós a 
magyarázattal, de ez kevés. - Azért írom ezt a levelet, hogy ön tekintélyénél fogva hasson oda, hogy 
induljon meg egy felvilágosító antikommunista szolgálat: rádióban, televízióban, sajtóban castellano 
nyelven kell feleletet és magyarázatot adnunk ezekre a kérdésekre.. ."

Jeney István Santa Fe-ből (aki a többi ottani magyarokkal együtt komoly 
felvilágosító munkát végzett és jelentős adományokat is gyűjtött).
"Értesültem az Argentin államelnöknél lefolyt történelmi jelentőségű acciódról a "Comité de Ayuda pro 
Hungría Libre" képviseletében, amiért a Santa Fe-i magyarság nevében is hálás köszönetét mondok. E 
ténykedéstekkel is igazoltátok a régi elvet: nekünk Argentínába szakadt magyar menekülteknek a 
főfeladatunk nem egymás meggyőzése, hanem befogadó államunk illetékes tényezőinek megfelelő 
tájékoztatása, hiszen a magyarságnak a Kun Béla féle kommunizmus óta szerzett szomorú és 
szenvedésekkel telített tapasztalatai alapján a legjobb ismerői vagyunk a kommunizmus teijeszkedésének, 
de egyben szakértői is az ellene való küzdelemnek. Ennek eüsmerését látom, hogy az Államelnök fogadta a 
Comité küldöttségét és remélem, hogy e bizalom lehetővé teszi, hogy az illetékes tényezők a jövőben 
nemcsak panaszainkat fogják meghallgatni, de módot adnak arra is, hogy szakértői tanácsainkat is 
magukévá tegyék a kommunizmus elleni programjukban, - most már Argentína jövőjének megmentése 
érdekében. Mert erről van szó, ha ugyan nem késő. De jobb későn, mint soha. Ez elgondolásban 
szeretnélek tájékoztatni az itteni kommunisták eddigi működéséről és véleményem szerint egész Argentínára 
végzetessé vált térfoglalásáról Santa Fe tartományban, melynek kiterjedése majdnem akkora, mint az 
európai Spanyolország és Olaszország együtt véve. - 1./ A "Magyar Népi demokratikus Követség" nemcsak 
Santa Fe városában, de a tartomány minden nagyobb városában kiállításokat rendezett, fényképekkel, 
spanyolnyelvű revistákkal és röplapokkal bizonyítgatva, hogy milyen boldogan él a magyar nép az orosz 
megszállás alatt tartott paradicsomban, szemben állítva a régi "kapitalista" időkkel. A Rosárióbanrendezett 
kiállítás megnyitó ünnepségén az akkori rendőrfőnök elnökölt a főbb rendőrtisztviselőktől kisérve. így 
fertőzték lassan, de biztosan az argentin tömegeket. A kiállítások alatt magyar ruhás lányok ingyen 
osztogatták a tokaji bort, - de ez nem volt elég! A népidemokratikus követség a tartomány városaiban 
ingyen rendezte a mozi-előadásokat, főleg a régi magyar emigráció további fertőzésére, sőt a követség 
kulturális képviselője személyesen látogatta meg a magyar eyesületeket és telepeket. Azóta is közvetlenül a 
Capitalból küldik ingyen a jól feljegyzett címekre a propaganda füzeteket és újságokat. - Táncünnepségeik, 
gyűléseik, kirándulásaik, sportversenyeik ingyen osztogatott meghívóit személyesen adtam át a kormány 
által kinevezett új rendőrfőnöknek és figyelmét felhívtam, hogy a tartományi kommunista párt ifjúsági 
csoportja nem a sport fejlesztése céljából szervezi az általa ingyen és kitűnően felszerelt footbal-csapatokat 
és rendezi a versenyt, de a főcélja annak az ifjúságnak a lelki fertőzése, mely egy-két év múlva katonai 
szolgálatra bevonulva fegyverrel a kezében fogja szolgálni a Hazát, illetőleg most már a nemzetközi 
kommunizmust. - Eddig minden igyekezetem eredménytelen maradt. - Mikor harmadszor jelentkeztem a 
rendőrség ottani vezetőjénél már nem volt ideje fogadni és helyettese igen udvariasan megnyugtatott, hogy 
Argentínában nincs mit tartani a kommunizmustól. - Kedves Barátom! Nagyon hosszú lenne a levelem, ha 
tovább felsorolnám az itteni szabotázs-szerű ténykedéseket. Arra kérlek, tájékoztasd az illetékes hatóságokat 
a tartomány vörös beállítottságáról, mert nem áll, hogy az illetékes tényezők úgyis mindenről tudnak!

Weinberg Emil mérnök, Provincia de Salta:
"A saltai magyarok kisded csoportja sem akar és nem is marad el semmi olyan ténykedéstől, amely 
magyarságunk érdekeit szolgálja. - Eddigi munkánk: Az itteni három újságban megjelentettünk hazánk 
történelmével, küzdelmeivel, az otthoniak jelenlegi hősi harcaival, szomorú helyzetével foglalkozó 
cikkeket. - Nov. 3-án szentmisét celebráltattunk az itteni vikáriussal a Catedrálisban. A misén a saltai 
társadalom színe-java résztvett, a kormányzóság is képviseltette magát. - A kormányzó, dr. Lastra nejének 
bekapcsolásával gyűjtő-napokat rendezünk. - És még egy kérésünk van: a "Nyugat védelmében" anyagból 
minél többet és sürgősen kérünk, kiállítást akarunk rendezni. Kiállító termet megkaptam. Sajtó és rádió 
előkészítés biztosítva. Kommunista ellenes anyagból minél többet. - Sajnáljuk, hogy nem vehetünk részt 
a buenosi tüntetésekben. - Ha tényleg valóra válna a nemzetközi hadsereg felállítása, kérek értesítést, mert 
innen is akadna jelentkező. - Kérek értesítést továbbá, hogy az Argentínába érkező 3000 magyar gyerekből 
lehetne-e Saltába is küldeni, hány gyerekkel számolhatunk és milyen feltételek mellett? Meg kell 
jegyeznem, hogy Argentína legősibb, jónevű patrícius családai Saltán élnek. Általában gazdagok."

[Forrás: Jelentés a "Szabad-Magyarország Segélybizottság" (Comité de Ayuda pro Hungría Libre) első három 
havi működéséről. (1956. október 30-1957. január 20). V.E. [Vácz Elemér] [1956 archívum. HKK]
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D. MELLÉKLETIV. 1956

ÉVKÖNYVEK - 1956-tal kapcsolatos irodalmi művek

Délamerikai Magyarság Jubileumi Évkönyve - 1958

Cikkek: A világhelyzet és Magyarország, Harc a szabadságért, Magyarország gazdasági helyzete, Az 
októberi forradalom Montevideoban, A magyar szabadságharc első évfordulója.

Versek: Bóka László: Invokáció; Faludy György: Nyugat Ausztrália (Recsk, 1952); Zelk Zoltán:
Lidérces éj és madárszőtte hajnal - Próbahalál; Feltámadás; Benjámin László: így vagyunk és 
Elesettek; Illyés Gyula: Hunyadi keze és Egy mondat a zsarnokságról; Hárs László: Mert láttam 
én...; Sipos Gyula: Ne búsulj pajtás; Fodor József: Viharban; Kónya Lajos: A magyarokhoz; 
Jobbágy Károly: A rádió mellett; Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán; Sinka István: Üdv 
néked ifjúság; Kassák Lajos: A diktátor.

Novellák: Ilosvay Ferenc "Hazafelé", Aczél Tamás "Egy villa története", Déry Tibor "Találkozás", 
Reményi Béla "Három szál rózsa", Korda Edith "A nylon ügy", Pálóczy-Horváth György "A 
haza határán", Sarkadi Imre "Kökösi a vagány...", Péter Miklós "Fő a demokrácia - Komédia az 
életből ellesve", Mészáros-Miklós Lőrinc "Ági a kis pesti lány - Egy leánynak három frizurája", 
Szárszói Károly "Országúton" és Feleki László "A nagy hal érve" című írásait. (Minden novella 
végén egy-egy idézetet találunk egy nyugaton élő közéleti személytől).

Kisregény: Borbély László "Mária".

Világhírű írók nyilatkozatai a magyar forradalomról: Albert Camus "A magyarok vére", Jean-Paul Sartre 
"A magyar forradalomról", Howard Fast "Az író és a komiszár", Walter Bauer "Tiltakozom", 
Gabriel Marcel "A fátyol" és Salvador de Madariaga "Időszerű kérdés - örök kérdés" című írásai 
szerepelnek.

Tanulmányok. Az írók forradalma: "A szabadságharc kulturális előzményei. (Tanulmány a forradalom 
előtti irodalomról)" és "A Magyar írószövetség utolsó kiáltványa".

Argentínai Magyar Újság Évkönyve - 1966

Tanulmányok: Nt. Szabó Imre református lelkész "Szabad nép tesz csuda dolgokat" (Szalay Lajos 
rajzával, 77.1.); Simon László "Amerika és a szabadság".

"Mai magyar költők versei": (Kassák Lajos, Vas István, Szabó Lőrinc, Illyés Gyula, Sinka István, Eörsi 
István, Benjámin László,Weöres Sándor, Nagy László, Zelk Zoltán, Faludy György, Csorba 
Győző, Képes Géza) a Rákosi éra rabságáról illetve az 56-os forradalom dicsőségéről szólnak.
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Е. MELLÉKLETIV. 1956

Gustavo García Saravi (Argentina)

A Hungria. Ano 1956. (A1 Dr. Ernesto Máthé)

Caída entre crepúsculos у obuses, 
entre puntas у fierros у condenas, 
ascienden tus silencios, tus cadenas 
de soledad, tus carcomidas luces.

^En cuál imprecación, en cuáles cruces 
se hemimbran tus caballos у tus penas, 
las salinas del odio, las arenas 
impiedosas por donde te conduces?

Crisantemo de lágriraas, condado 
de los adioses últimos у el beso 
irremediablemente destrozado,

guardapelo con lanzas у memóriás, 
joh! corazón doliente, mártír preso,

héroe buscando preces у victorias.

Magyarországhoz. Dr. Máthé Ernőnek

Már esthomályba hulltál, gránátok és vasak 
s bitófák közül is, - bár magány láncra verten, - 
száll fel a hallgatásod s villogó fényeidben 
ég a szuronybozót és rőt az alkonyat.

Mily fohászok szállnak s milyen gyilkos szavak 
csapódnak le a síró, vad, kietlen 
homokra, a sivatag gyűlöletben 
a szenvedés lova vajon hová ragad?

Könnyek őszirózsái, dúló vasak, bitók 
csóktalan kihűlt ajkak, végső búcsúszavak 
alkonyi tája és égő szuronybozót,

szelíd emlékezés rab országa s a lándzsa 
vég-akkordja a szívében s egy fájó akarat:

győzni hősként és megpihenni egy imába'.

Spanyolból fordította: Mikszáth Antal.

(néhány szerkesztési hibát kijavítottam: NJ)

[Forrás: Gloria Victis 1956. München: Nemzetőr, 1966. 272-273.1.]
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F. MELLÉKLETIV. 1956

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KÖVETSÉGE

1966.11.24. XlX-J-l-j. 1966. Arg. 25.d. MNK 92/SZT/1966. Péter János KÜM-nek.
Az ellenforradalom 10 éves évfordulója. Sajtóvisszhang:

1. Justicia (San Carlos) 29.9.66 "Tranquilidad aparente en Hungría - (Editorial) "A juzgar por LOS 
HECHOS, la "tranquilidad que reina en la Hungría de Kadar no se diferencia mucho de la paz de los 
sepulcros. Y es que por debajo de la fachada exterior del régimen у de sus medidas propagandísticas у 
represivas, está aűn fresco el recuerdo de los patriotas que en 1956 pagaron con sus vidas su oposición 
al totalitarismo comunista" por Elio Álba.

2. Argentínai Magyar Újság 66.10.21. - Hungría no se rinde - Suplemento del Diario Húngaro. 
"Argent'nai Magyar Újság" en el X. aniversario de la Revolución Húngara de 1956. 8 páginas.: Datos 
Bibliográficos parael Mundo Hispánico. Compilado por el Dr. Elemér Vácz. Oración Húngara por 
Áron Tamási - Hungría Debe Ser Libre - Declaration de la Federación de los Juristas Húngaros Libres
- "El Mundo no debe olvidarse del pueblo húngaro: Diez Anos de Dolor e Injusticia" - 23 de Octubre 
de 1956: Te hemos dejado sola - poéma - por Ramón Cué Romano (Madrid); Una Sola у Gloriosa 
Jornada, por Albert Camus; La Asamblea de las Naciones Unidas Votó por la Libertad de Hungría; 
Vers: La sangre rója corre en las calles de Pest, por Lajos Tamási - Análisis de la Política Soviética: 
Comunicado de los Combatientes Húngaros en la Argentina (MHBK); Análisis de la Política 
Soviética. Homenaje para los mártires у héroes de la Revolución Húngara de 1956: Sociedad 
Húngara de Buenos Aires (BAME); Centro Húngaro; Sociedad de Beneficencia; Camaradería de los 
Combatientes Húngaros; Academia Cultural "Mindszenty"; Sociedad Húngara de Dock Sud; Centro 
Húngaro de Córdoba; Asociación "Foro Libre"; Sociedad Cultural Húngara de Olivos; Coro Húngaro 
de Valentin Alsina; Sociedad Húngara de Villa Angela; Circulo Juvenil "Zrínyi".- Poema: Los Caxdos
- Por László Benjámin. - Símbolo de la fe.—

3. El País (Uruguay) 8.10.66. Editorial: Uruguay no será otra Hungría.
4. La Prensa. 15.10.66: Presentóse a las Naciones Unidas una Nóta Sobre Hungría.
5. La Razón 19.10.66. Se cumplen 10 Anos de la Revolución Húngara Sofocada por los Rusos con 

Bárbaras Masacres en que Murieron 60.000 Estudiantes у Obreros".
6. La Razón 18.10.66. "Apelación Ante la UN"
7. El Mundo 19.10.66 "Semana de Hungría"
8. La Razón 20.10.66 El Drama Húngaro.
9. Giomale d'Italia (Bs.As.) Commemorazione della Collettivita Ungherese locale.
10. El Trabajo (Mar del Plata). 19.10.66 "Se Recordará el Aniversario del Levantamiento de Hungría".
11. La Prensa 20.10.66 "Conmemórase el X Aniversario De la Revolución de Hungría".
12. El Mundo 20.10.66 [fénykép] En el Centro Húngaro ... "Semana de Hungría".
13. La Voz del Interior (Córdoba) 21.10.66 "El lOo. Aniversario de la Masacre Húngara, Evocarán".
14. La Capital (Mar del Plata) 21.10.66. "Recordarán el Aniversario del Levantamiento Húngaro".
15. El Litoral (Santa Fe) 21.10.66 Otro aniversario de la revolución húngara recordarán.
16. El Mundo 22.10.66 Conmemoración.
17. Freie Presse (Buenos Aires). 22.10.66 Gedenkmesse.
18. Freie Presse (Buenos Aires) 21.10.66 Ungarn gedenken der Revolution.
19. El Atlantico (Mar del Plata) 21.10.66 "Se Recordará el Décimo Aniversario del Heroico 

Levantamiento Húngaro". - 23.10.66.
20. La Prensa. Los Actos Conmemorativos de la Revolución Húngara Inícianse. El cardenal Caggiano 

oficiará una misa en la Catedral metropolitana.-
21. El Mundo: "Décimo Aniversario de la Revolución Húngara".
22. La Gaceta (Tucumán) "Se Cumplieron 10 Anos de la Revolución Húngara - Aplastada por el ejército 

soviético. Demandas de una entidad."
23. El Liberal (Santiago del Estero). Cúmplense el lunes diez anos de la revolución húngara".
24. La Capital (Santa Rosa) 'Tranquilidad Aparente en Hungría".
25. La Náción - editorial: "La rebelión del pueblo húngaro".
26. La Náción. "Recordarán hoy, en su aniversario, a la revolución húngara".
27. La Náción. "A 10 aiíos de un heroico gesto ahogado en sangre".
28. El Mundo: "Hace 10 Anos, en Hungría".
29. Argentinisches Tageblatt. Die Tragödie von Budapest. Vor Zehn Jahren Volksaufstand in Ungarn.
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30. Freie Presse (egész oldal) Vor zehn Jahren: Volksaufstand in Ungarn.
31. El Dia (La Plata) [két egész oldal] Aniversario. Una rosa para Hungría.
32. La Razón. "El Cardenal Caggiano Evocó en una Misa a los 60.000 Mucrtos en la Revolución 

Húngara de 1956, Ante Miembros de Entidades Magyares".
33. La Capital (Mar del Plata) "A 10 Anos del Heroico levantamiento Húngaro"
34. La Capital (Rosario) [egész oldal] "En Budapest, Hace Hoy Diez Aiíos".
35. Esquiú [egész oldal] "A Diez Aiíos de La Tragédia Húngara." 24.10.66.
36. Clarín "Sin Soldados Rusos a la Vista, Hungría Recordó la Revolución".
37. Clarín: "Evocóse Ayer a la Revolución Húngara en su X Aniversario"
38. La Náción "Hungría evocó".
39. Crónica. "El Cardenal Caggiano Evocó en una Misa a los 60.000 Muertos en la Revolución 

Húngara de 1956, Ante Miembros de Entidades Magyares".
40. La Náción. "Fue recordado el aniversario de la revolución de Hungría"
4L El Liberal (Santiago del Estero): La colectividad húngara honró a las víctimas del levantamiento de 

1956"
42. La Náción - Columnas de la juventud "Hungría, a la distancia del corazón"
43. La Náción "Hungría evocó el X aniversario de su rebelión"
44. Clarín [fénykép] "Catedral. El cardenal Antonio Caggiano ofició una misa"
45. La Prensa [fél oldal] "Recordó Ayer el Levantamiento del Pueblo Húngaro Ocurrido en Budapest, 

Hace 10 Anos"
46. El Dia (La Plata) "Con un solemne oficio religioso se evocó la gesta de 1956 en Hungría"
47. Corrientes (Corrientes) "A Diez Anos del Crimen Rojo en Hungría"
48. Corrientes (Corrientes) "Declaración"
49. El Telégrafo (Paysandú, Uruguay) "Contraste"
50. El Sureno (Bahia Blanca) "Con un solemne oficio religioso se evocó la gesta de 1956 en Hungría"
51. La Capital (Rosario) - "La gesta húngara contra los rojos"
52. Crónica "Caggiano: Honor a Hungría"
53. El Mundo "A Diez Anos de la Revolución Húngara" [fényképpel]
54. El Sol (Concordia) "La colecüvidad húngara recordó la fecha de su revolución contra Moscú"
55. La Acción (Paraná) "Conmemoración de la Revolución Húngara"
56. El Diario (Paraná) "Recordación de los Húngaros"
57. La Unión (Catamarca) - "La Colectividad Húngara Honró a los Muertos en la Revolución de 1956"
58. El Tribuno (Salta) "Evocóse en Buenos Aires el Aniversario de la Revolución Húngara del Ano 

1956"
59. El Territorio (Posadas) - "Colectividad Húngara: Demostración de fe"
60. "A Once Anos [sic] de la Rebelión Húngara"
61. El Trabajo (Mar del Plata) A Diez Anos de la Revuelta Húngara"
62. Crónica (Matutino - Buenos Aires) - "Caggiano: Honor a Hungría"
63. El Mundo "A Diez Anos de la Revolución Húngara"
64. Clarín. "Sin Soldados Rusos a la Vista, Hungría Recordó la Revolución"
65. El Territorio (Resistencia) "Misa Organizada por Emigrados Húngaros" - 25.10.66
66. Argentinisches Tageblatt: 'Tragödie in Rot-Weiss-Grün (Eigener Bericht)"
67. Los Principios (Córdoba) "El Alzamiento Húngaro de 1956, fue Recordado. Ceremonias en Buenos 

Aires"
68. El Mundo. "Hungría Recordó la Rebelión de 1956"
69. El Diario (Paraná) [Editorial] "A Una Década de la Epopeya Húngara"
70. La Lealtad (Quilmes, Bs.As.), "Hungría...!!" - 26.10.66
71. La Manana (Bolivar) "Hungría: Fecha Memorable" - 27.10.66
72. La Voz del Interior (Córdoba) "La Heroica Hazana"
73. La Náción "En el almuerzo del Rotary Club habló el embajador boliviano" - 29.10.66 .
74. El Mimdo "Rememora los Sucesos de 1956 la Colonia Húngara"
75. La Capital (Santa Rosa) "Las Verdades de la Revolución Húngara"
76. La Manana (Bolivar) "Mirando a Hungría, diez anos atrás"
77. El Territorio (Posadas) "A Diez Anos de la Revolución Húngara"
78. La Razón "Se conmemoró el lOo. aniversario de la sublevación de Hungría..."
79. El Mundo: "Rememora los Sucesos de 1956 la Colonia Húngara" - 29.10.66
80. La Prensa "Rendiráse Manana Un Homenaje al Cardenal Mindszenty" -31.10.66
81. La Prensa "La Colectividad Húngara Evocó Al Cardenal Jósé Mindszenty" -1.11.66
82. La Prensa (editorial) "El Crimen Contra Hungría" - 2.11.66
83. El Diario de San Luis (San Luis) - "Hungría diez anos después de la revolución"
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84. La Prensa "Hablaráse Sobre Hungría en el Museo Social Argentino"
85. Clarín "Diversas Entidades de la Colectividad Húngara Rindieron un Homenaje al Cardenal 

Mindszenty"
86. La Verdad (Junín) "Hungria: Diez anos después de la revolución"
87. El Litoral (Santa Fe) "Hungría Hace Diez Anos" [Kiss Sándor cikke] -4.11.66.
88. Comercio у Justicia (Cordoba) "Recordando a Hungría Hace Diez Anos"
89. La Prensa "Recordaráse Hoy El Levantamiento Hüngaro de 1956"
90. Crónica (Matutino) "Cúmplense 10 Anos de la Rebelión Húngara" - 5.11.66
91. La Prensa "Sobre los Sucesos de Hungría en 1956 Opina una Entidad"
92. El Mundo "Hungría у una Fecha"
93. La Prensa "Disertóse Ayer Sobre Hungría En el Museo Social Argentino. El Doctor Eduardo A. 

García refirióse al levantamiento de Budapest en 1956" - 6.11.66
94. Clarín "Recordaron el Levantamiento Húngaro en el Museo Social"
95. Esquel (Chubut) "Recordando a Hungría Hace Diez Anos" [Kiss Sándor cikke] - 8.11.66
96. La Náción "Homenaje a las naciones víctimas del comunismo"
97. Jomada (Trelew у Rawson) "La Tragédia Húngara" -10.11.66
98. H Avisador (Mendoza). "Hungría Brindó un Ejemplo Histórico al Mundo Entero Hace Exactamente 

Diez Anos" [Kiss Sándor cikke] - 13.11.66
99. Clarín "Recordaron en la Víspera a los Países Víctimas del Comunismo"
100. La Prensa "Pedido al Canciller Sobre la Ocupación Soviética en Hungría"
101. Revista Azul у Blanco "Hungría Mártír"
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G. MELLÉKLETIV. 1956

MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG

Levelezés fakszimilék (Facs.)

• 1956.10.30 - MNK követsége:
Követségünk helyzete a legutóbbi magyarországi eseményekkel kapcsolatban. 
[XIX-J- l-j-00495-332/56]
2 lap

• 1956.11.15- MNK követsége:
Hogyan reagál Argentina a magyar eseményekre. 
[XIX-J- l-j-007986-334/1956,5.d.]
4 lap

• 1957.1.4 -KÜM:
Hogyan reagál Argentína a magyar eseményekre. 
[XIX-J -1 -j -007986-334/56,5.d.]
2 lap

• 1957.1.17 - MNK követsége:
Sajtóösszefoglaló. Hogyan reagál Argentína a magyar eseményekre. 
[XlX-J-l-j- 00480/38/1957,5.d.]
2 lap

• 1957.1.17 - MNK követsége:
Fasiszta magyar emigráció tevékenysége. 
[XIX-J-1-j 20/f, ll.d.]
3 lap

• 1957.12.9 - Külföldi Magyarok Önálló Referaturája:
Emigrációval kapcsolatos feladatok Argentínában. 
[XIX-J-1-Argentína 005471/1957, 20/a, 10.d.]
5 lap

• 1957.12.14 - MNK követsége:
Az október 23-i események. 
[XEX-J-l-j- 005805-57/132/1957,5.d.]
3 lap
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Tárgy: Követségünk helyzete a 
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e s eme nye kks i 'rape s ólat - 
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Készült 3 p-ld.
2 kosportnak 
1 követsógén 

ЪЬ 2/szig .-bit le. Ió5? • 
115adó: Воgye J. 
lé p : В. J.
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Buenos Aires, 1956- okt. to.

Miniszter Elvtársnak jelenten, hogy a hazánkban legutóbb le
zajlott események igen felélénkítették az Argentínában- élő ma
gyar és egyéb nemzetiségi- fasiszta köröket. Tevékenységük fi
gyelemmel kisérése folyamán barátainkon keresztül tudomást sze
reztünk arról, hogy október 27-re nagyszabású tüntetést készí
tenek elő követségünk ellen.Ezen információ alapján azonnal el
jártunk 'az argentin fűz protokoll osztályának helyettes vezető- 
j - né 1, akin keresztül azonnal intézkedést kértünk a követség 
biztonsága-érdekében. A személyes kérés és a többszöri telefon- 
sürgetés alapján intézkedtek és állandó renöőrörszemet küldtek 
ki.
A .tömegek összehívását egy nagyszabás • mise megrendezésével ks- 
izitetxék elő. A misére többszáz fény: magyar ás más nemzetisé
gű /főleg lengyel/ tömeg jött össze. Ennek a megrendezése után 
megkoszorúzták az argentin szabadsági, ..re hősének San Martinnak 
szobrát, majd a "Centro Hungaro" fasiszta magyar központi szerv 
ele mentek otx illetékesek a tömeget először a szovjet nagykö
vetség elleni tüntetésre szólították fel, к tömeg., amely már 
5csak" kb. 250-3-00 f'b'l állott a szovjet nagykövetség előtt ak
tiv tüntetésbe kezdett. Az ott tartoézke.dő állandó rendőri reze
met a tömeg elzavarta, aki э legközelebbi- rendőrőrsre ment segít
ségért. Amíg a segítség megérkezett 
nagy k" vétség ebi eb-e it, wiüo1 t az

ég' petroleumor- rongy-'kat dobáltak -az épület belsejébe. Továbbá 
s nagykövetség el?tt ál1' négy szovjet diplomáciai kocsi közül 
egyet felgyújtottak és hármat pedig erősen megrongáltak. Leverték 
az épületről a elmert, továbbá az ott láv~ feliratokat is. Mire 
a rendőri készültség megérkezett, addig a törneg már kezdett el
vonulni. A rendőrség két fiatalkorú személyt letartóztatott, akit 
átad otx a fiatalkorúak bíróságának. A tömeg ezután a szovjet ke-, 
reo-kn-leImi kirendeltség elé ment. ahol ismételt tüntetésbe kez
dett. Behatoltak az épületbe is, ahol szintén különböző anyagi 
kóromat okoztak. A rendőri készültség itt négy személyt tartóz
tatott le, akiket átadtak a bíróságnak. A tömeg, ezután kezdett 
szétoszlani, de ezután akarták megsz zvezni a követségünk elleni 
tüntetést. Erre uz időre- már intézkedésünk alapján erős rendőri 
készültoég helys-k-edett el követségünk előtt. Eb. este 22 órákkor 
kezdett ^izónyoe száma tömeg összegyűlni. Megállapít ásun к ala;
-c9* jöt . össze. A rendőrség azonsán nnm engedett meg .
féle felvonulást és tüntetést, 
eltávozni.

í

!

L

\l
'■}

, 3 tvr.eg betörte a szovjet 
épületben lévő garázsba, ahen-
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Készült 3 pld.-Ъan. 
2 Központnak,
1 követségen. V Buenos Aires, 1956. nőve Ab er 15.

Miniszter A Ív társnak jelenten, hogy Argentina igen élénken i*e agáit a 

magyarországi eseményekre. A nagysrországi esemenyek elsősorban a reak
ciós elemeket mozgósították. Rendkívül kihasználták a szovjet és kom

munistáé llenes akciókra. Hagyón is nyilvánvaló, hogy az USA megmozga
tott minden erőt, hogy a Szovjetuniót lejárassa, - ehhez felhasználták 
Magyarország nápszerüsitését is.

i

Az argentin reakciós erők, elsősorban a szocializmust építő országokból 
szokott fasisztákra támaszkodva, karöltve a legreakciósabb argentin 
réteggel, komoly akcióba kezdtek. Naponta rendeztek tüntetéseket a Szov
jetunió ellen, szimpátia-tüntetést Magyarország és Lengyelország mel
lett. többször megtámadták a szovjet követséget; az első eset volt a 
legsúlyosabb, araikor összetörtek 3 autójukat, egyet felgyújtottak, a 
követség ablakait bezúzták, a elmert^leszaggatták, kereskedelmi kiren- 
delissjigükre behatoltak és ott is gyújtogattak. Ugyanaz nap ajcöyetsé- 
günk,elé,J-fiL.felvonult.sm.ntegy 7Q,_ személy,
napokkal előbb értesültünk - időben felkészültünk: rendőröket hívtunk, 
sto. A rendőrök nem engedtek felvonulni a tömeget és igy csak az utca 
másik ’’oldalán .kiabáltak .".gyilkosok” , stb. jelszavakat. A rendőrség kö
veket, rongyot, petróleumot szedett el tőlük. Ellenünk - bár állandó 
riadókeszültségben vagyunk - többszer nem támadta!-. Ez összeferhetét
len a jelenlegi helyzettel, mert a fő tűz a Szovjetunió ellen irányul.

..í

A

mivel azonban mi erről már

:

amikor a fogadás alatt aj Legdurvább demonstráció november 7-én volt 
: környező épületekről kórusban kiabálták, hogy: "gyilkosok menjetek ha-

za," stb. Ugyanakkor az utcákat is ellepték úgy, hogy a rendőrség-gáz- 
bombákat dobált. A tömeg megtámadta a rendőröket, több rendőr megsé
rült, kettő belehalt a sebeibe. Viszont határozott utasításuk volt, 

hogy a tüntetőket nem szabad bántani. • !
* .

Horváth imre Külügyminiszter Elvtársnak, Budapest.
íu г,-1 -
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Az összes rádiók, televíziók, as újságok - kivéve a baloldali lapokat, 
teljesen és a legdurvább an támadják a. Szovjetuniót, kádár kormányát. 
Nyilvánvaló, hogy központilag irányítják az egészet. Ez abból is ki
tűnik, hogy as argentin hivatalos személyek, a kormány tagjai is ha- 
s о nlóképe n nyilatkos nak.

Aramburu elnök legutóbbi beszédében támadta a szabadságot elnyomókat, 
és beszedet aszal fejezte be, hogy "teljes szívvel a kicsi Hagyaror
szág mellett vagyunk. A Junta Consultivában a keressténydemokrata ta
gok javasolták, hogy a kormány szakítsa meg a diplomáciai kapcsolatot 
a Szovjetunióval és ne ismerje el a kádár-kormán, t. Gast eher as külügyi 
államtitkár sajtókonferenciát tartva azt mondta, hogy Argentina java
solni fogja az EíISs-ben, hogy a Szovjetunióval szakítsak meg a diplo
máciai kapcsolatot, ha az nem veti magát alá .az EKSz határozatainak. 
Ilagyarorsságról azt mondotta, hogy az ő álláspontjuk: nem elismerni a 
kádár-kormányt.

r"-•;!
Г1

J
!

;i

ténylegesen Oliveri, Argentina EíTSz-lrüldötte ilyen értelemben tett ja
vaslatot. Oliv^ri beszedet is közvetítette az argentin rádió és az új
ságok is publikálták.

-.i!

A politikai pártok közül különösen a keresztény Demokrata párt és a 
Szocialista Párt nagyon aktiv, de a baloldali pártokat kiveve, minden
ki támad, kihasználva a szovjet es kommunistaellenes hangulatkeltést 
tömegek szersosere.

:öí
! =

kegnyilvánulusok voltak a Hadik-lis Párt részéről is, Prondisi is é- 
rintette egy beszédeiben, de foko-pen s. szovjet beavatkozást itelts el.

asissta emigrc.ci-
I;: i

üenákivül aktivizáljuk a magyarországi események a
otT,éVá katolikusokat.. A? utóbbiak leplezetlenül együtt'dolgoznék a fa
sisztákkal. a fő tömegeket a katolikus ifjúság adja,

;_^ ták által rendezett deom:ustrr,cion.__a_p:;apai. nusicius..As...me>_. jelent.
két tartanak, ami azután tüntetéssel végződik.

és egy, a zasisz
ínséül

1
•I A Centro Tíungaro központja az eseményeknek, létrehoz tan: egy "Hagyar- 

or szagot f elszán adató bizottságot" , "Ilagyarországot megsegítő* lizott- 
I ságot", és "ITagyar légionistákat Szervező Bizottságot". A Centro Hun- 
tgaroban egy rövidhulláma rádió működik, esen fogják Hew Yorkot, ahonnan

у~ ^. i.~ j.ooY3Ső>— ъí

! I!
! i

: i )

1

*
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az utas itás okát kapjak. L magyar fasiszták többször beszeltek rádió-
bar, nagygyűléseken. Hűi Öné ser aktival: voltak: Bobrik, volt Buenos - 
res-i követ, Sie lener i 
lós, volt belügyainisster

1
:
í
Г

i'aniiLS, volt horthysta tab omol:, Di
;r. Balkoné árpád, volt képviselő, ;)г. ,ginnn_/

László, ügyvéd, Tasnádi bsücs András üóthy Gyula - es utóbbi a buenos 
airesi magyar cserkészek vezetője, BereseyJános, a .Délamerikai magyar
ság szerkesztője. Ír. Tuiy Béla, £е1ьцег1 Tamás _us_3&jnal Iá diós... szer
vezi az önkénteseket. Az uujság szerint az önkéntesek száma kétezer, ér-

ites illéseink szerint 250. A gyöjtés terén értek el "eredményt" - kihasz
náltak az argentinok szolidaritását és eddig kb. félmillió sn pesot
gyű jtöttek össze.

|| •Tekintettel arra, hogy az Egyesületközi Tanácsból hozták létre a Sege
ns összeg tényleg

$f liagyarországra kerüljön. Bogadtam egy bizottságot és azt ajánlottam,.
• n.../hogy adják át az összegyűjtött holmit a Nemzetközi vöröskeresztnek. Eb

ben a bizottságban részt vettek fasiszták is, akik felvetettek, hogy 
adjuk át a kcye^Aget, hiszen Hagyarországon a hatalom már az о kezükbe 
került. Természetesen megfelelő formában "felvilágositottam" mélységes 
tévedésükről. A kormány viszont segítőtársat lát bennük reakciós terve
ik megválásitilsára. Aramburu fogadta őket, magyar földet adtak át neki 
s ő megígérte, hogy a legkedvesebb erekjéi közé teszi.

9 ■ Ü ád
? lyező Bizottságot, kapcsolatot kerestem velük, hogy ez5

-t

Hintán heteken át szovjet és kommunistaellenes kampányt vezettek, hogy 
helyi viszonylatban is . learassák ennek gyümölcsét, kihoztál: egy rende
letét a pártok státuszáról, amelynek alapján kimondták .hogy a kommunis
ta párt nem indulhat a választásokon, vagyonát lefoglalták és eddig 

15 kommunistát tartóztattak le. ugyancsak házkutatást tartottak haladó 
magyar szervezetekben is. igy a Törekvésben, ahova betört a rendőrség 
és feltörte a különböző Íróasztaliiókokat és különböző iratokat vitt el.

;:.
Г

ügyanákkor_le akarta tartóztatni az egyesület titkárát, aki most ille
galitásban van, s lakását lepecsételte a rendőrség. A 'Tildéi szervezetbe 
behatoltak a Centro Hungaroból reakciós elemek és lemondásra kénysze- 

ritették az elnököt, elszedték a kulcsokat és a helységet teleraggatták
i

liOuLúUIilc 03.6 A. z_GllGb JJ_Lcliácf UUáL—c,_L • b.‘~LLlZO± cl2j G_Lí10í: cl P6ilQ.UA dG^SxI _ eijt; acíí-

test tett, figyelmeztették, hogy jobb, ha hallgat, mert tudják róla, к 
hogy kommunista. Sgyébokent ez megmutatja a rendőrség és a fasiszta 

szervezetek e gyű11műkö dés é t f
' 3 3 3 S £ - Ь Ad/h . (V, 4 )

íí«sya? Oksági, a 
Levéltár \
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i
;yoa? ?v: :;1 ./..Milyen^magatartást, t3nusitottak.,köTotség;ön,kkel ...szemben a

r:Cmágyár/ éséaény ékkel - kapcsolatban’ az Var gabt in hivatalos kö- 
^rök.’és rezek:-mibannyilvánultak :meg? .'.Hogyan -reagált a magyar 

r.qat 4>:esemónyekr;e -a ^-Buenos-Airesben akkreditált diplomáciai testü
let ^Kiaiakitott-rß á diplomáciái : testületa doyen vezetésé- 

--.. • у el > ryalamily ёд -./egysége s! / Váll áspáíit o/fc Já -..magyar”: események
kel kapcsolatban?'stb. "

t" a -:c, e .1:
й -ro к

á-;é?.
, ? у

2./ -A rendőrségi kommentárok a haladó és a fasiszta magyar emigrá
ció sajtójának értékelése-az"ottani - tlíntetésekrpl'J gyűlésekről, 
fényképfelvételek, -stb.

•З./ A fasiszta'magyar emigráció és a katolikusok szerepének részle
té Böbb-, ismert été se. Szén belül célszerű lenne olyan fénykép-, 

t =-t:-tí elvitel tv szere zni, melyen a pápai nuncius is látható a de
monstráción /esetleg a pápai nunciushoz.hasonló személyeket 
ábrázoló olyan felvételek, amelyek lelepleznek/• ;r"\

4. /'Hasznos lenne a magyar fasiszta emigráciő''j§,gyes.i,y.ezet6i rádió
beszédeinek szövegét /esetSég az ottani—tnsrg?ár íapbkbtSl meg
szerezni, Ha erre nincs lehetőség, agy az ezzel kapcsolatos 
kommentárokat megszerezni,

5. / Helyesnek tartanánk az Bgyesületközi Tanácsból létrehozott
Segélyző Bizottságot közelebbről ismertetni: Pl. kik a tagjai, 
közvetlenül kinek /kiknek/ az irányítása alatt áll,.-milyen 

—nyilvánosság előtt működik, milyen eredménnyel, stb.
Hövet Elvtárs ismertesse, részletesebben, hogy kin, vagy 
kiken keresztül jutott kapcsolatba ezen bizottsággal, valamint 
azt,’.hogy a .bizottsággá! folytatott megbeszélés milyen ered
ménnyel zárilt,

6. / Segítséget Jelentene számunkra, ha sikerülne olyan dokumen
tumokat, sajtómegnyilvánulásokat összegyűjteni, amelyek pol
gári lapokban jelennek meg kormány, vagy kormányhoz közel-

h-V kV.
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о álló politikusok, közéleti személyek részéről ás amelyek leleple- 

. S'jzik,- vagy' elitélően nyilatkoznak a magyarországi j-ellenforradaimi 
eseményekről, vagy elítélik az ottani hivatalos körök Kádár-kormány 
ellenes magatartását /például az El lahorista c. lap cikkéhez 
hasonló cikkek/, amit pótlólag kérünk felterjeszteni.

- természetesen a..fentebb, emlitetttdokumentativ erővel rendelkező 
adatoknál szükséges feltüntetni ózok keltét és forrását, miután 

:f jelentőséggel bir az, hogy az ealitett anyag milyen forrásból 
származik és milyen időben /melyik hónap, mely napján, jelent meg, 
milyen politikai beállítottságú lapban, vagy folyóiratban/.;
Egyet lehet érteni Követ Slvtárs azon észrevételével, hogy az 

. - . adott-országban .sokkal.johb tájékoztatóra.lenne;.ahhq.z.szükség, 
J-.;högy.mindén/tekintetbén -megfelelően, tájékoztatni /tudjak a fogadó 
1 -.’orázág vezetőit ‘a magyarországi •eáeményekrolyás^éreőményesebben 

tudják ellensúlyozni a .fasiszta pfópagarid'áti''iügy:';gohdoljuk azon- 
' ban, - hogy miután, időközbén .-magunk éiáunágyregat dmán/Ls küzdőt tűk 

•*nrneliésségőinkét .a..táj ékozta t ó.'-атака-rtефп#, .'aíkövetságet az eddigiek- 
/- adnál^sokkaléjobban tudjuksellátni rtáj-ékoztatóvan-yaggal-,-.

;:i' 1 ' ' Kormányunk'tudomással bir árról/;hogy -az' októberi -események foly
tán többezer kiskorú gyermek is •/kalán'dvágyból/:’vagyr'tiefetévesztés- 

Xsel,' mesetlégferőszákós f elhurcolás •..következtében/cnyugatra került. 
!;rv Ezért megtette a .'megfelelő . intézkedéseket,-hogy ^az-.Így nyugatra 

került kiskorú gyermek mielőbb haza kerüljön^szüleihe.z, hozzá- 
tartozóihoz

j
- :.N ;•

a-

■

a

r' Az .október 23-át követő xidőbíén nyilván; megvált ózták -a---követség 
’' munkakörülményei1. A hivatalos:;szervékkel -;és áz -ágyes személyek- 

kel/'^va’lámint .a 'különböző 'széfvézétekkel^ya'loj'kápcsolataüc is 
"valószínűleg más-táhtalmúakf ' más ‘-jéilegüékké-váltak. Eppgn ezért 

m- kér jűk-Kövét Elvtérsat, hogy az események-áíett - .és az azóta 
Ipelteit időben végzett követség! munkáról-részletes jelentést 
■s iez’jesszen fel. *' ”• ':c • ■
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SZIGGHUAiM TITKüS
Készüli: 3 "Id.
2 központnak 
1 követésben
/szig.titkl957. 

Előadó: Segye J. 
Gép: Boros

Tárgy: Sajtóösszefoglaló. Hogyan re
agál Argentina a magyar asemé 
nyékre.

Kell: 3 csomag.
Buenos Aires, 1957 jan. 17.
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Az argentin sajténak központjában a legutóbbi hónapok alatt a magyar- 
orszári események állották. Az eseményeknek az ismertetése a nyuga
ti hirügynökságek Latinamérikára vonatkozó befolyása alapján történt.
A kezdeti időponttól kezdve a megjelent hireket, információkat és komm 
mentárokat az aláboi kérdések jellemezték:

1. / Hamis hirác tömege.
2. / Igyekeztek pánikkeltő, hisztérikus hangot megütni.
3. / Az argentinok is bekapcsolódtak.айиа a központilag irányí

tott sajtó és propaganda kampányba, amelyben igen aktivan 
resztvettek a nemzeti és külföldi fasiszta elemek is.

A kezdeti féktelen uszitó, aljas propaganda támadás után kezdtek kissé 
józanabb sajtóértákelést is megütni, és a helyzet normalizálása után 
bizonyos mértékben nyugodtabb hang jelentkezeti; a kommentárokban is. 
Ehnez igen nagy segítséget nyújtott a haladó és baráti sajtóban meg
jelent reális" és az igazságot visszatükröző sajtóinformációk ás ér
tékelések. Éljhez megfelelő segítséget igyekeztünk nyújtani a kapott 
információk és tájékoztatások alapján. Bő tevékenységünk arra irányult 
ihogy az események reális képét megmutatva", ~azf"ittehi "demokratikus" 
[mozgalom eléről'éltávólittasük'a fasiszta személyeket. Ez bizonyos 
»mértékig sikerrel is járt, mert kénytelenek' voltak kompromittált sze
mélyiségeiket visszavonultatni. Egyedüli ilym. személy, aki még nyilvá 
nosan szerepel, Szeleczky Zita, de aki ellen a támadás már folyamat
ban van. A baj csak ott mutatkozott meg, hogy ezen személyisegek vissz 
szorítása után a haladó magyar emigráció nem voll képes a vezetést 
átvenni.
A hamis és pánikkeltő féktelen sajt' és propaganda kampánynak a célja 
a következők voltak: '

1. / A figyelem elterelése a belpolitikai téren megmutatkozó ne
hézségek és problsmákr '1, továbbá az Egyiptom elleni agresszió vissz
hangjáról.

2. / Becsapni és félrevezetni a közvéleményt, rrs gtéveszteni ás 
megkavarni a becspletesen^gcndolkodó tömegeket, még jobban megingat
ni az ingadozókat, annak érdekében, hogy egy háborús hangulatot te
remtsenek a Szovjetunió és a népi demokráciák ellen.

'2. ;
0 Ez azonban nem m'.nden kérdésben érte el a célját. A terv hamis célja

tt ira az itteni sajtó bizonyos része is rámutatott. így pl. a radikális 
о j\\t> beállitottságu "-Que1.!..hetilap december 11 számában az alábbiakat 
r- 1 4 irta töboek kőzett':-"A sajtó némaságával egyidejűleg /а helyi problé-

; mákkal szemben E.J./-elkezdték elvonni a közönség figyelmét a helybeli 
I 4) eseményekről. Minden ami az ország határán kivül. történt, egyre na-

gyobb visszhangot kapott a rádióban, később pedig a lapokban. A_ dolgok 
odáig mentem, hogy november lb-án, amik-.r a San blartin téren nagygyulé; 
rendeztek a szabad Magyarország mellett, szó volt arról, hogy Aramburu

•Г :
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elnök is beszélni fcg a kormány-palotából egy már előre felszereli 
vonalon, de amikor kiderült, hagy a nagygyűlésnek meglehetősen 
gyér látogatottsága volt,a rendőrség szerint mindössze tízezer em
ber jelent meg, az elnöki üzenet elmaradt. Igy,á Magyarország, amely - 
neк sorsa elszomoritja az.argentin sziveket, egy tragédia szinhelyeb 
füstfüggönnyé változott Á magy nép ' izoijára győzedelmeskedni fog, 
de nem engedhetjük meg, hogy a külföldi sajtóügynökségek érdekelt 
tevékenysége elvonja figyelmünket saját súlyos konfliktusainkról."
A hamis ás hazug hirak elterjedését segitetve elő még a kormány 
részéről a sajt'szabadság ellen tett intézkedései. Támadást indított : 
_a_J?.r.cpositos c. haladó .értelmiségi lap ellen, majd elkoboztatta 
"a Propositos és a Que c. hetilepck egy-egy. számát. A hazug propa
ganda terjesztésére megszólaltak olyan "haladó" értelmiségi szeiélyek 
tiltakozásképpen a magyar események ellen, akik erősen hallgattak 
Hitler alatt, Franco gyilkosságainál és Guatemala ügyéhál is. Ezek 
az embark ma az itteni sajtó lapjain keresztül nyíltan uszitanak a 
háborúra. Sajnos az argentin értelmiség nagy része /főleg középosz
tály/ készpénznek veszi a nagy monopóliumok által pénzelt és Allan 
Dulles kémszervezete által ellenőrzött sajtóügynökségek híradásait. /I
Jellemző az argentin sajtó házig, hireinek terjesztésére a magyaror
szági árva gyermekeknek Argentínába/ való Hozatalának ügye. A saj
tó a kormány nyilatkozata alapján hatalmas propagandát inditetv arrs 
hogy Argentínába hoznak lo.ooo magyar árva gyereket. Megindult a 
jelentkezés a gyermekekért, majd bejelentetnék, hogy csak 3_.ppp.,jön. 
majd ismételten közölték, hogy'árva gyemnek nem .1 ön. Argent inába. 
Viszont arról már nem Írnak, hogy~trova~-letT~a resziikre’c^sssö'gytijtöti 
pénz és ruhanemű. A Prensa c. lapban október végén megjelent egy 
parlamenti előtvi gyűlésről szóló kép, amelynek azt a feliratot ad
ták, hogy itt látható az október 23-áh a parlament előtti tüntetés, 
ahol ко. lo.ooo embert öltek meg.
Később kiderült, hogy ez egy 1953-i nagygyűlést ábrázoló kép volt 
és kénytelen volt a Prensa beismerni, hogy tévedés folyamán került 
be a^lapba a kép. Hz mutatkozott meg a hirademozikban is. A mostani 
felvételeket kiegészítették a háború alkalmával felvett felvételek
kel és azokat mutogatták.
Mindezeken keresztül azt megállapíthat jak, hogy sajnos a jelenté
sem elején ismertetetx cé ok egy részét, a hazug sajtótudositáso- 
kon keresztül elérték. Az emberek nagy része ingadozóvá vált, nem 
ismerte ki magát az események menetében, és 'riási mértékben elhin
tette a szovjet és kommunista elleneoság magvát. A mi feladatunk let. 
az, hegy tájékoztatási munkánkon keresztül azt megakadályozzuk és a: 
igazságnak megfelelően felvilágosítsuk az embereket a nyugati hirügj 
nökségek házugságrágalmárcl,
Mellékelten felterjesztem az argentin sajtóban megjelent Magyaror
szággal kapcsolatos ujságkivonatáinak azon részét, amely tanulmányo
zás alapján felhasználhat..'. Megjegyzem, hgy ezen cikk-ki vágatok csu- ; 
páncsak ко. 1/3-át képezik az argentin sajtóban megjelent anyagok
nak. Megtalálhat.к benne az argentin kormáy hivatalos állásfoglalás« ; 
a pártok nyilatkozatai, a gyűlések és tüntetésekről való jelentések, 
kommentárok, továbbá a haladó és baráti sajtó folyamatosan megjelen 
értekelő cikkei. Ezenkívül a sp any о Íny el v t n kiadó tv különuözá folyó: 
rátok ás kiadványt)к példányai. át /• ,
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Tárzy: Fasiszta magyar emigrí ció 

tevékenysége.
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.1 követségen 

”*> Д / ss ig. t i tk. 19 5 7. 
В15adó: Begye J. 
Gép: Boros

Kell:
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Az Argentínában élő fasiszta magyar emigráció tevékenysége az 
Oktober 23-át követő eseményekkel kapcsolatosan igen aktivizá
lódott. Kezdettő fogva é lé re. .áll^ak.,a&,jeg.é.sgoX.agy^,rprg.z.ágQl é - 
rinM^.m.QSgaloaaaéc. /Л: jjljbineinrság-a^./ Az első időkben oktc 
he vogen központi irányítás alapján szervezett tamaaasomat intéz
tek a’szovjet nagykövetség ellen, továbbá támadásokat szerveztek 
követségünk ellen is, amely azonban a rendőrség közbelépésére meg
hiúsult. A szervezett tánadáackaf, ekkor az Argentin Kommunista 
Párt székháza és más helységei ellen intéztéicTKiirősen ’bekapcso
lódtak és támogatták a kormánynak már előzetesen a haladó erők ele
ien megindított támadását. Feljelentéseket tettek ...egy.es-Аегаакгя- 
tikus vezetők és egyesületek_g.ll~én..» amelynek alapján a rendőrség 
ie is "ákart'á "tartoztatni Goldberger Miklóst a Törekvés egyesület 

. ,5. /főtitkárát /még jelenleg is iÜTegalírásban van/ házkutatást tar-
" tott több egyesületi személynél és a Iprekvés -nyárilüdülőtálepén, 
es á~váröslösz'é-kh':'zabarüHá. A jobboldali emigráció egy csoportja 
erőszak utján elfoglalta ai7bd.ei_m.agy.ar_e gye sülg t székházát és 

У erőszakosan kény szírit ette a vezetőséget a lemondásra. ‘/Jelenleg 
m r '-í egy ideiglenes jobboldali befolyás alatt álló csoport vetve át az 

у j egyesület vezetését./ Hivatalos delegációkat menesztettek Arambu- 
ru elnökhöz, táviratok sorozatát küldték Eisenhowernek, és az Ensz- 
nek.
Kezdető-.n igen nagy eredményeket mutattak fel ezek a szmélyek a 
iáazyarc-’szág ^elleni propaganda munka terén. Azonban a vezető sze
mélyek nyilvánosságra hozatala után kezdett megváltozni a közvé
lemény véleménye. T'bbek között az Argentineche Tageblatt nevű 
napila "Nem érettük vérzett Magyarország" cim alatt az alábbiakat 
irta: "" Magyarorszagot tár> gató bizottság tehát olyan szervezet, 
amely joggal kelthet bizalmatlanságot minden igazi -demokratában.
Az argentin közvéleménynek ismernie ke .. ezeket a dolgokat ás em- 

üoereket. A magyar népé minden tiszte lettes tárnoka ti s, de nem a 
fasisztáké, akik a magyar nép harcát arra1'használ ják ki, hogy a 
zavarosban halászandó ." /dec~.2./ "'Ezek után és a még megjelent le
leplező cikkek következtében kénytelenek voltak intézkedést tenni 
arra vonatkozóan, hogy e у hivatalos argentin delegációt hozzanak 
létre, ahol a magyar szervezettől csak egy ember lesz képviselve.
A "Szabad Magyar Segélybizctvságot" a Centro Hungarc kezdemé yezése 
alapján a buenos airesi magyar egyházak, az Egyesületközi Tanács, 
a magyar sajtó, a volt diplomáciai testület képviselői és még egyéb 
személyek megjelenéséoer október 3o-án_ho.zvák létre. A segélybisott- 
ság keretében különböző' bizottságok iáinkultak. Ezek a következők:'' “

- '■ : .
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1. / Sajt' ss propaganda bizottság. Hatásköre a sajtó tájékoz
tatása, a beérkezett hirek gyűjtése -s £eldolgozáss, spanyolnyelvü 
előadások rendezése.

2. / Pénzügyi bizottság. Hatásköre: A segélyakci' anyagi részé
nek lebonyolitasa, gyűjtések szervezése.

3. / Gazdasági bizottság. Hatásköre: A segélyakció pénzügyi le-
bonyolitás-a.

■ 4./ Ellenőrző bizottság;. Hatásköre: összes bizottságok tevé- 
kenységének -ellenőrzése és összehangolása.

5*/ Szociális bizottság. Hatásköre: A beérkezett, gyűjtött 
anyag osztályozása.

, 6./ Társadalmi bizottság. Hatásköre: A segélyakció kulturális
részének ellátása, a magyar kultúra ismertetése, a társemigrációkkal 
való kapcsolat elmélyítése.

7. / Külügyi bizottság. Hatásköre: Kapcsolatok fenntartása 
és kimélyitése az argentin külügyminisztériummal, a 11 szabad világ"

• ká-pviseléteivel és intézményeivel. -
8. / SzálJLitási bizottság. Hatásköre: A gyűjtött anyag rendel

tetési helyére vyló továbbítása.
Э-/ Ifjúsági csoport. Hatásköre: Propaganda kifejtése az argen

tin ifjúság között. Hir ás őrszolgálat végzése a többi bizottságok 
munkájával kapcsolatosan.

lo./ Központi. Titkárság. Hatásköre: Adminisztráció központja. 
Központi ellnnörzés és irányítása, tájékoztatás, jelentések".

A seg-'lybizottság elnöke: Sorg Antal a Centro Eungaro elnöke. 
Társelnökök: Túli Albert, Bethlen Gábor, Bobrik Arno. A segélybi
zottság munkájában az alábbi személyek vesznek részt: /tudomásunk 
szérint/ Bethlen Gábor, Simon László /a Bélamerikai Magyarság tulaj
donosa/ Köveslighety Eadó, Hamari Dániel /Pap/ Hefty László ref.pap, 
Paksy^József KE3K. argentínai vezetője, Falcione Árpád volt képvise
lő, Fóthy Gyula cserkszek vezetője, Bonczos Miklós volt belügyminisz
ter,Kelemé ry Tamás vo11 MHBE vezető, Fáy István alelnök, volt kultusz
államtitkár, Oláh György ny* las újságíró, "Egyedül Vagyunk" volt nyi= 
las lap főszerkesztője, Hajnal Miki 's tábornok.

A segélyezőbizottság a gy'-'jtés megszervezésén kivül foglalko
zott azzal, _:Ogу az argentin pártok rendezvényeire hivatalos delegá
tust küldtek a na gyár eseményekről való beszámolás céljából. Sok 
esetben az.cnban ,a kiküldő trek' elzavarták, mint ni. a radikális párt 
gyűlésén azzal, hogy "magyarok igen, de fasiszták nem". A~gyűjtés 
eredménye igen nagy, de kizárólag csak az Ausztriában menekültek ré
szére küldenek segélyeket. Ezen bizottság felé a követség nem rendel
kezik kapcsolatokkal, mivel teljesen jobboldali irányitás és befolyás 
alatt áll.

: n
: КП --Д

■ •

Az-argentin és magyar segélyező bizottságon kivül egy "Argentin 
bizottság a Szabad Magyarországért11 alakult meg politkai célokkal 
Eonsenor Miguel de Andrea argentin.püspök vezetésével. Ezen bizottság 
alánitóokmányát 25 ismert kulturális személy irta alá./’“evük még nem 
ismeretes/ Ezt akarják alapul felhasználni egy Argentin-Magyar Kul
turális Társaság későbűi létrehozására.

Az itt megjelenő, fas-iszta magyar sajtó a legnagyobb propagandát 
fejtettek ki Magyarország ellen. Központi irányi tás alapján vezette 
és irányította a különböző támadási mozgalmakat. Általában tükrözte a 
fasiszta magyar emigráció állásfoglalását a na gyár eseményekkel kap
csolatban. Egyes esetekben néhány reálisabb cikkeket is lehozott,
amelyben arra figyelmeztetik az emigrációt, /Bonczos Miklós cifcxe/

fa*)e&JЯЗЬ*



.у..., ■•щмщрг
- '!■ ЪЩ, *t ’:>?$$?№&>■ ,

; '. U-■ . •*.и

• .»*

«§1#р^.61 “agat, ne a.:arja magát a magyarországi eseményele ve- 
feltüntetni, és nyugodtan haladhat az események után. stb. 

‘^ЙЩ^аглуе 1 vü lapn kivül, rendszeresen, jelentett meg spanyolnyelvü 
i?$:e|^üványokat és mellékleteket, amellyel az argentin közvéleményt ki-- 
kanták befolyásolni.

;

YA haladé magyar emigráció igen háttérbe sőt mondhatni, hogy visszavo
nult az események során. A demokratikus magyar kolónia lapja még ma 
napig sem jgüsn-inmeg,. október "Őtá. Á gyűjtést nem tudták me gvalcsi- 

-Táni és irányításuk alá vonni. I"1 yen irányú tevékenységük és magatar
tásuk felülvizsgálása alatm áll, és erről a későbbiek folyamán fogunk 
jelentést Írni.

■ [Mellékelten felterjesztem a Délamerikai Magyarság c.
októbertől' januárig terjedően megjelent példányszámait, amelyek maguk

éba foglalják, a fasiszta magyar emigráció részletes szereplését, 
jsiszta magyar emigráció vezetőinek a rádióban elmondott beszédeinek 
?szövegét stb. Felterjesztem továbbá a Eatikva c. magyarnyelvű zsidó 

n P egy-egy példányát. A sajtémeg^yilá'ánulásokról, nyilatkozatokról, 
katolikus .személyek szerepléséből, egyházi és pápai személyiségek 
fénykpaieről szoló dokumentumokat a "Sajtóösszefoglaló" c. jelentésem 
mellékleteként terjesztem fel. -

;
!

jobboldali lap
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Referaturája •
Emigrációval kapcsi 

latos. feladatok. Argen
tínában.

Ooty?/ /szig.titk.-57. Magyar Népköztársaság 
Követsége / :

!.Buenos-A ires

liía'j
:

I -i

Az 1956 októberi ellenforradalom, valamint az azután nagyszámú magyar 
állampolgár külföldre távozása lényeges változást hozott az emigrá
cióban. Az emigráció tovább rétegezödött, a régi és az uj jobboldali 4 
szervezetek erőteljes munkát és propagandát fejtenek ki népi demok
ráciánk ellen. Mindez arra kötelez bennünket, hogy fokozottabb fi
gyelmet fordítsunk az emigrációba. Követségeink ezirányu feladata 
jelentősen bővült és elsőrendű fontosságú lett.

Az alábbiakban jelöljük mag az emigrációval kapcsolatos problémákat / 
és buenos-airesi követségünk feladatát. A Magyar Népköztársaság kül
politikájában nem elhanyagolandó szempont az emigrációval való , fog-; 
lalkozás. Számos tény bizonyltja, hogy akiket nem nyerünk meg népi ■ 
demokráciánk, hazánk számára, vagy legalább nem semlegesítjük, az im
perialista kémszervezetek hálójába kerülnek, azok diverzáns és propa
ganda céljait szolgálják és számtalan esetben felhasználják őket elle
sünk.
Az emigráció kevésbé szervezett, de mégis igen jelentős és szánotte-—- 
vő rétege a lojális emigráció. Az elmúlt évek gyakorlata megmutatta, 
hogy helyes volt a lojális emigrációs szervezetek támogatásának eró—, 
3itése. A múlt évi októberi ellenforradalomig ezek a lojális szerve
zetek és egyesületek jelentős sikereket értek el,nem kis részben 
követségeink helyes irányitó tevékenysége eredményeképpen. Az októ
beri ellenforradalom után uj helyzet állt elő ezen a téren. Sokan poli
tikai álláspontjuk megváltoztatása, igazi arcuk megmutatása,.félelem, 
egyéni meggondolás, stb. következtében kiléptek a haladó emigráciés 
szervezetekből. Több haladó egyesületünk vezetését jobboldali elemek 
vették kezükbe, miután a régi vezetést erőszakkal leváltották, vagy 
a fenti okok miatt lemondott. Egyes országokban ezeknek az egyesüle
teknek a vezetőit üldözték, letartóztatták, máshelyen megtámadták az 
egyesület épületét és azt az illető ország rendőrségének segítségével/; 
birtokba vette a jobboldali emigráció. Ezen a téren elsőrendű fel— ’ff
adatunk a haladó és lojális emigráciés szervezetek, egyesületek hely*- 
zétének megvizsgálása, majd ezután fokozottabb erővel megindítani 
ezekben a munkát. Célunk, hogy ez a munka mége redményesebb legyen, 
mint az ellenforradalom előtt volt. A haladó é3. lojális emigrációt 
szervezettebbé kell tenni, hogy támaszkodni lehessen rá, pl. a hazai 
sajtó és egyéb propagandaanyagok elhelyezésénél.

Az ellenforradalom előtt is nagyszámú magyar emigráns éH Argentínában* 
Az ellenforradalom után Argentínába is érkeztek újabb magyar állam
polgárok. Az emigráció nagyrésze Argentínában az-első világháború utáh 
az 1929-1932-es világválság idejében került ki. A lojális emigrációnak 
több egyesülete van. Ezek az egyesületek az ellenforraiaLom alatt és ut: 
kisebb nagyobb válságon mentek "át. Egyes lojális emigráns szervezetek 
mint pl. Wilde-i egyesület a jobbol ial befolyása alá került. A Törek
vés Magyar Egyesület is különböző provokációknak tagjai üldöhtetések- 
nek voltak kitéve.

ÚJ MAGYAR 
KÖZPONT) Ш/Н.Ш JL )
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As emigráció8 munka másik fontos területe a jobboldali emigráció 
szerkezteinek, vezető személyeinek, sajtóorgánumainak figyelemmel 
kisérése, ennek dokumentálása és illetékes szerveink tájékoztatása e 
kérdésről. Az októberi ellenforradalom is megmutatta, milyen fontos 
politikai feladat a jobboldali emigráció tevékenységének figyelemmel 
kisérése.

Az “emigráció ezen szárnyának eddigi megfigyelései azt bizonyítják, 
hogy létszámához, szervezeteinek számához és ezek világviszonylat
ban kiterjedt hálózatához,-viszonyítva korántsem egységes. Az egység
re törekvés egy állandó, de soha meg nem valósítható tendencia." Lehe
tetlenné teezik ezt a különböző politikai és anyagi érdekeltségek. 
Mint érdekességet kell megemlítenünk, hogy az ellenforradalom alatt, 
illetve után mutatkozott bizonyos egység /pl. segélynyújtás a "mene.-f 
kültcknek"/ de 1957« elején már ismét mindenki /szervezetekre és sze-l 
mélyekre gondolunk itt/ a maga vezetése alatt kivánta megvalósítani 
az emigráció egységét. Ezt a tényt ügyes politikai munkával ki kell 
használni. Néhány kiemelkedő, nem túl reakciós személy hozahozatala 
további bomlást idézhet elő.

Különösen fontosnak tartjuk a jövőben az emigráció olyan nemzetközi 
szervezetei tevékenységének figyelését, mint a Rabnemzetek Szövet
sége, az Antibolsevista nemzetközi Szervezet, Szabad Európa Bizott
ság, amelyek a Szovjetunióból és a népi demokratikus országokból 
külföldre távozott jobboldali emigrációnak közös nemzetközi szerve
zeteit, mint a Nemzeti Bizottmány, a Magyar Harcosok Bajtársi Közös
sége, a Strassburgi Forradalmi Tanács /Kéthly, Király, Kővágó/ a 
Sirály Béla által szervezett Magyar Szabadságharcos Szövetség, a szo
ciáldemokrata csoportok tevékenysége az egyes országokban, valamint 
az Írók és értelmiségiek szervezetei. Ezeken túlmenően az egyes or
szágokban lévő jobboldali fasiszta emigráciÓ3 szervezetekről és azok 
tevékenységéről kívánunk a követségeinktől állandó tájékoztatást kap
ni.

A jobboldali magyar emigráns szervek és személyek aktiv, politikailag 
az argentin tömegekre nézve is káros és jelentős tevékenységet fej
tenek ki. Már az ellenforradalom előtt is tekintélyes befolv 
TÓ emigráns szervezetek működtek Argentínában. /Pl. Centro Hungaro, 
ННЖ és stb./ Az ellenforradalom alatt és után ezen jobboldali szerve
zetek t evékenysége fokozódott. Aktiv tevékenységük, valamint átmenetéi 
politikai megerősödésük elsősorban az által vált lehetségessé, hogy 
az úgynevezett magyar ügy napirenden tartása a nyugati imperialista 
körök érdeke volt. Ezen jobboldali szervezetek és személyek tevékenysé 
gét hivatalos argentin körök sok esetben politikailag, anyagil^ag-é-a 
erkölcsileg egyaránt támogatják. \

Az argentin magyar emigráns szervek ellenséges tevékenységet 
következőkben lehet összefoglalni:

ás3al bi-

1, / A reakciós szervek törekednek az emigránsok többségének megnyeré
sére. Elsősorban a diákság és általában az ifjúság között végeznek ak
tiv ellenséges tevékenységet. Ezeket különböző ígérgetésekkel, ösztön
díjjal igyekezn'ek megnyerni, esetenként a fanyegetésektől sem riadnak 
vissza.

2. / A fent említett uj emigráns szervezeteket hozták létre a jobb—

Ш1ШЙк&таип líváT*
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oldali emigránsok összefogására, valamint hogy a különböző kormányo
kat, s nemzetközi szervezeteket ostromolják az u.n. magyar kérdés 
pirenden tartása és általában a közvélemény megtévesztése érdekében.

5«/ Az argentin sajtó készséggel áll ezen szervek és személyek rendel
kezésére. Például cikksorozatok az argentin sajtóban.

4. / Akadályozzák a megtévest magyar állampolgárok hazatérését, ennek 
érdekében aktiv propaganda tevékenységet folytatnak. Anyagi Ígérge
téseket is tesznek, esetenként pedig a hazatérők és az ottmaradók kö
zött verekedéseket provokálnak. Provokálmékat szerveznek a Magyar Nép
köztársaság követsége ellen.
5. / Ismertebb emigráns vezetők szerte a világban utazgatnak, előadá
sokat tartanaik a magyarországi helyzetről, hogy eredményeként külön
böző körök és szervezetek támogatását megnyerjék, a közhangulatot ha
zánk ellen próbálják befolyásolni.

6. / Elősegítik, hogy az emigránsok gazdasági helyzetét a nyugati impe
rialista hirszerzőkszervek arra is felhasználják, hogy kémeket toboroz 
aak, vagy fegyveres' szervekbe /idegenlégióba/ toborozzák a kilátásta
lan helyzetben lévő, vagy kalandvágyó embereket.

na-

Az 1956 őszén kirobbant ellenforradalom a belső politikai, gazdasági 
és erkölcsi rombolásán, valamint a nyugati imperialisták világméretű 
háborús uszitó hadjáratán túlmenően külön gondot jelentett és jelent 
a Magyar Népköztársaság számára azáltal is, hogy különböző okokból 
eredően kb. I80.000 magyar állampolgár hagyta el illegálisan az or
szág területét. Ezen személyekkel kapcsolatos politikai és gazdasági 
erkölcsi jellegű problémák kezdettől fogva nagy nehézségek elé állí
tották és állítják ma is az illetékes bel- és külügyi hatóságokat. 
Ismerve a nyugati államok hírszerző szerveinek a második világháború 
után a keleteurópai államok uj és régi emigrációja körében kifejtett 
tevékenységét, laLamint a magyarországi ellenforradalom utáni propa- 
gandaha'djáratnak- az események előtt emigrált magyarokra gyakorolt ha
tását, szükségesnek tartjuk a szökevény magyarok helyzetével kapcso
latban héhány politikai, jogi és gazdasági jellegű kérdés felveté- 
sét, illetve tisztázását. j" & }

hazatért ek_száű.aí _Hég-

».

Számításaink szerint kb. 26.ooo-re tehető a 
jegyezzük, hogy a számadatok többnyire becslésen alapulnak.

Az ellenforradalom után kiszökött személyek társadalmi, politikai, 
erkölcsi felfogása, itthoni és kinti helyzete a legkülönbözőbb. 
Egyrészük nem akar - legalább is a közeljövőben - visszatérni Magyar- 
országra, részben politikai, részben pedig anyagi okokból. Ezek 
valamilyen formában beilleszkedtek, illetve igyekeznek beilleszkedni 
a befogadó ország társadalmi rendjébe. T ájékoztatásunk szerint igen 
jelentős azoknak a személyeknek, családoknak a száma, akik az ellen- 
forradalom után ellenünk felszított politikai hírverés és a különböző 

segélyprogramok hírétől elvaku tak, de lassan kezdenek ismét 
világosan látni. Az utóbbi két hónapban jelentősen megnőtt az Elnöki 
Tanács 1S57 évi 24 tvr. alapján hazatérésre jelentkezők száma. E 
rendelet végrehajtása, során azonban több probléma merült fel.

Az előbbiekben vázoltakon túlmenően az eddiginél jobban és lehetőleg 
eredményesebben kell foglalkozni a kérdéssel annak érdekében, hogy 
minél kisebb bázist nyújtsanak anyugati államok hírszerző szerveinek.

í. --'.-у

U.n.
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Az előbbiekből kiindulva a következőkben látjuk a buenos-airesi
követség magyar emigrációval kapcsolatos feladatait:• í

1. ^Lojális emigráció. j__p- fii* j

a//Rendszeres és részletes tájékoztatást kérünk az argentínai 
taruquayi,; chilei és amennyiben mód van a brazíliai lojális emigrációs 
szervezetek jelenlegi helyzetéről, tevékenységéről.

fj ■ ■ \Д
// b/ A Törekvés Egyesületre támaszkodva annak vezetéségével meg

beszélve fokozni kell a lojális emigráció közöttt munkát. Tegyen a 
követség javaslatot a Törekvés Egyesület munkájának fokozására, bőví
tésére. í

г с/ El kell érnie a követségnek, hogy a becsületes népi demokrá
ciánkhoz hü wildei egyesületi tagokra támaszkodva a wildei egyesület 
Újból becsületes, hazánkkal szemben legalább is lojális emberek veze
tése alá kerüljenek. Tovább kell bőviteni ilyen irányú tevékenységet 

/olyan egyesületek felé is, mint awellanedai egyesület.

• /

/.

V i;

!■

/'/ íI d/ Hzorosabb kapcsolatot kell kiépítenie a követségnek az
uruguayi lojális emigráció tagjaival. El kell érnünk alojális emig
ráció egysscgét Uruguayban , amelynek eslsősorbm a személyi ellenté
tek felszámolása az előfeltétele.

e/4 baráti egyesületeken keresztül a követség szervezzen rend
szeres kulturális megmozdulásokat. /Filmbemutatók, tájékoztató elő
adások né-pi demokráciánk erednényeirJl, a haladó történelmi hagyomá
nyaink ismertetése, összekapcsolva a fogadó ország kapcsolatos törté-, 
nelmi eseményével/. Magyarország tájegységeinek földrajzi és egyéb. 
nevezetességeinek ismertetése a TTIT közreműködésével. Zenei estek “ 
szervezése, hanglemez, magnetofon, rádió segitségével, a Magyar Rádió 
és Televízió "Szülőföldünk" szekciójának közreműködésével. Ezen ösz- 
szejövetelek és előadások célja az idegenbe szakadt magyarok össze
fogása, az óhaza iránti szeretet a számunkra kedvező és jő irányba 
fejlődő hazaszeretetük kihasználása, esetleges hazatérésük, vagy a 
reakciós nyugati propaganda alóli kivonásuk érdekében. Fontos kérdés 
ebből a szempontból az ellenforradalom után disszidált személyek Ugye. 
Elsősorban azokra gaondolunk, akik nem fognak hazatérni a közeljövő
ben. Ezeket a rendelkezésre álló minden eszközzel a haladó és lojális 
egyesületek köré kell tömöríteni, figyelembevéve persze, hogy nem 
mindenkit akarunk, illetve lehet.

/

f/ Vizsgálja felül a követség a Törekvés vezetőségének néhány 
tagja, esetleg Győri és Kollár Béla bevonásával az argentínai mhgyar 
élet anyagi és jogi helyzetét, megszűnésének körülményeit és tőgyen 
javaslatot egy hetenként megjelenő "haladó magyar nyelvű lap kiadására. 
A javaslat tartalmazza , hogy milyen anyagi fedezet áll, illetve áll
hat esetleg rendelkezésre a lap megjelentetéséhez, továbbá hogyan le
hetne megoldani a haladó magyar emigráció lapja legyen Latain-Aneriká- 
ban, vagy legalább Argentínába! szomszédos országokkal.

2. A jobboldali magyar emigráció

A reakciós emigráns .szervezetek egységének létrejötte igen káros 
lenne a Magyar Képköztársaság és az egész béketábor szempontjából. 
Ezen szervek tevékenysége közvetlen és közvetve is sértik érdekein
ket, sőt nemzetközi provokációt is szervezhetnek ellenünk, legfőbb 
feladat a reakciós emigráns szervezetek bomlasztása, akcióegysé

í ккгачтив/йтЛа
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gük megakadályozása és a félrevezetett emigránsok megnyerése. Ezért 
a következő feladatok végrehajtását látjuk szükségesnek:

a. / Feldolgozni a reakciós emigráns szervezetek tényleges 
tevékenységét és vezetőik szerepét, hatáskörét.

b. / Felmérni a meglévő személyi és szervezeti ellentétek gyöke
reit és konkrét javaslatot tenni ezen ellentétek olyan irányú fel
használására, hogy ezzel tovább bomlasszuk a reakciós emigrációt.

c. / A lojális magyar emigráció tevékenységét és a rendelkezésüx. ' 
re álló propaganda eszközöket is fel kell használni a reakciós szerve
zetek befolyásának gyengítésére.

&.*/ A hazatérés gondolatát a reakciós emigránsok között is 
propagálni kell. Elő kell segíteni egy-egy jelentősebb emigráns sze
mély hazatérését.

e. / A központ előzetes jóváhagyása alapján haladó emigráció 
a nyugati országok testvér pártjainak sajtó és egyéb nyilvános esz
közei utján nyilvánosságra hozzuk és leleplezzük az egyes szerveze
tek és személyek különböző kapcsolatait és üzelmeit esetleges itt
hon viselt dolgait, az egyes nyugati kormányokhoz, kémszervezsfcekhez 
való viszonyait. Erre a követség esetenként tegyen javaslatot .

f. / Konkrét esetekben megfelelő diplomáciai jegyzékekben követe 
ni fogjuk a különböző szervezteknek nyújtott támogatás beszünteté- ::4 
sét, lapok, esetleg szervezetek betiltatását, vigyázva arra, hogy ezen 
jegyzékek ne rontsák meg az illető állammal fennálló kapcsolatunkat. 
Erre szintén tegyen javaslatot a követség.

g®./ Állandó és rendszeres tájékoztatást kérünk a öentro Hungare 
tevékenységéről,v ezetőiről, vezetőiközött meglévő ellentétekről. To
vábbá az argentiniai izabadság Ha±cos Szövetség működéséről, szervező
iről stb* Ki

\

И

i
h./ Kisérje figyelemmel az Andaházi Kasnya Béla által inditott 

lap köré csoportosult személyek tevékenységét, politikai irányvonalát 
és más emigrációs szerveretek, valamint az emigráció ismertebb személyi« 
íhez való viszonyát.

3./ Az októberi ellenforradalom után illegálisan külföldre tá
vozott magyar állampolgárok7 ’ ’

a. / Továbbra is célunk a megtévesztett de lényegében becsülete
emberek hazahozatala. Ilyen irányban a követség fejtsen ki propagandá-“ 
Különös tekintettel legyen a követség a kiskorúakra és mindent kövess 
el ezek hazasegitése érdekében. )

b. / Az ellenforradalom után illegálisan külföldre távozott 
gyár állampolgárok argentiniai helyzetéről folyamatosan kérjiik a kö
vetség tájékoztatását.

j-ma-

Végezetül kérjük a követséget, hogy folyamatosan küldje meg iá külföld 
magyarok önálló referatura cimére az Argentínában és^más latinameLrikaí 
országban megjelenő magyar nyelvű kiadványokat. Esetenként amikor ez. 
fontosabb, vagy érdekesebb anyagot tartalmaznak futárpostán kivül kér
jük légipostán is megküldeni.
Budapest, 1957» december 9.
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Tárgy: Az október 23-i események. 
1 db. boritok.

Buenos Aires, 1957 december 14.

Készült 3 pld.
2 központnak 
1 követségen 
132/szig.titk.1937. 
Előadó: Császár F. 
Gép: Boros

Kell:

L Xvfp
Jelentésemben az alábbi kérdésekkel kivánok foglalkozni:

I. / A követség helyzete
II. / A jobboldali emigráció tevékenysége
III. / Az argentin KÜK magatartása
IV. / A rendőrségi vizsgálat

Ad I./ A másuton jött utasítás alapján megszerveztem a rendkívüli 
ügyeleti szolgálatot a követségen. Mivel a kirendeltség olyan épü
letben van, amelyben a tengerészeti minisztériumnak is vannak iro
dái, a kirendeltségen nem volt szükség ügyelet tartására. Ezért 
a kirendeltség beosztottait is a követségi ügyeleti szolga-latra 
vontam.be. Önkéntes alapon résztvettek az ügyeleti szolgálatban a 
Buenos Airesben átmeneti jelleggel tartózkodó kereskedelmi utazók 
is.
Az éjszakai ügyeletben egyszerre hét elvtárs vett részt. Ez, vala
mint a rendőrség jelentlétte biztositotta a követséget.
A követségen tartózkodni azonban még sem volt egészed biztonságos. 
Éppen ebben az időben a már hetek óta tartó telefonsztrájk miatt 
mintegy négy hétig nem volt a követségnek telefonja, úgy, hogy egy 
esetleges támadás esetén telefonon segítséget sem tudtunk volna kér
ni. Ezenkívül azonban - ami csak a sztrájk beszüntetése után derült 
ki - ismét rossz volt a telefonközpontunk is.
A tapasztalatok azt mutatták, hogy az olyan követségeknek, amelyek
nek több vonaluk volt, azért a sztrájk minden órájában legalább 
egy vonaluk volt. Okulva a tapasztalatokon:

1. / Kérem teljesítsék a követség régi kérését és a jövő évben 
I feltétlenül küldjenek egy uj _25-ös központot a követségnek.

2. / Levelet intéztem az argentin telefonvállalathoz, hogy még 
két vonalat kössenek be. /Egy vonal elégtelen egyébként is./
Ad. II./ A jobboldali magyar emigráció már az október/ 23-at meg
előző időben élénk tevékenységet fejtett ki.

1./ A követség előtt lejátszódott események:
Október 23-án este - amitnt már táviratileg jelentettem - néhány 
fiatal disszidens - akiknek a hazatérési kérelemük már bent volt 
a követségen - beszólt, hegy egy másik csoport közeledik és egy 

t, zászlót akarnak a követségre kitűzni. /А -zászlót a Major eÍvtárs 
I által elvitt egyik gyógyszeres ládábaé.tettük bele./

A -..A.: T
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Nem sokkal később valóban jött egy másik kisebb csoport, á létszá
mot megállapítani pontosan nem lehetett, mivel ebben az órában itt 
még nagy forgalom van az utcákon és a tüntetők nem rendezett sorok
ban jöttek, hanem mint sétáló emberek. Néhányan közülük pl. 
közti sarkon lévő vendéglő terraszán foglaltak helyet.
A követségről bentrói csak azt lehetett látni, hegy néhányan a 
szemközi járdán őgyeiegnek. Ismét jelentkeztek azonban a már emlí
tett hazatérni szándékozók és beadtak egy kivágott zászlót azzal 
a megjegyzéssel, hogy azt a másik csoporttól vettek el, amikor azt 
a követség földszinti ablakának rácsára ki akarták tűzni.
Egy jó félóra múlva kb. 11 órakor egy fiatalember egy üveggel be 
akarta verni a konzuli szoba ablakát. Üvege azonban az ablak rá
csán összetört. A fiatalembert az azonnal helyszínre érkező riauő- 
kccsiba lökték a rendőrök és elvitték. Néhány percei a követséggel 
szemközti járdán egy kicsit beljebb az utcában a rendőrök valamit 
meggyujtottak, minaen bizonnyal a tüntetőktől elvett anyagokat. Ez 
a tűz több, mint két -rrán át égett. A rendőrség most már végleg 
megtisztította az utcát, az utcában ácsorogni senkit nem engedett 
és állandó őrszem állott a követség előtt. Az egész időszakban lé
nyegében más nan történt.

2./ A Szabadságharcos Szövetség a már ittlévó magyar fasiszták
kal és az un."Rabnemzetek Szövetsége” helyi csoportjával karöltve 
állandó üléseket, megemlékezéseket tartott a "dicsőséges forradalom'' 
emlékére. Az argentin sajtó nagy publicitást adott ezeknek a meg
emlékezéseknek és fényképes riportokat közölt.

a./ A város egyik központi terén - Köztársaság téren - ünnepé
lyesen felhúzták a "rabnemzetek" zászlait és ott hagyták felhúzva 
hetekig.

a szem-

b. / A buencsi püspök tábori misét celbráft október 27-en dél
előtt a San Martin téren.

c. / 25-en este megnyitották a Casa Mendozában a magyar ellen
forradalmi kiállítást, amely két hétig volt nyitva és a reakciós 
lapok jelentése szerint mintegy 15o.ooo ember nézte meg. /А Casa 
Mendoza Buenos Aires Váci utcájában, a Floridán van, ahol a nap 
minden szakában igen nagy a forgalom. Éppen ezért lehetséges, hogy 
ez a szám nem nagyon eltúlozott./ A kiállítás megnyitóján a köztár
sasági elnököt Bullrich, a kormány által kinevezett fasiszta un.

"Demokrácia Védelmi Juntá-"nak elnöke, az aleln3köt az egyik szárny
segédje képviselte.
Az argentin lapok terjedelmes cikkekben ismeretették a kiállítást.

a./ December 2-án a Teatro Cervantesben az Egyesületközi Tá
rnics égisze alatt Szeleczky Zita rendezésében nagy ünnepélyt ren
deztek. köszönetképpen az argentinok által a magyaroknak nyújtott 
segítségért.
Az ünnepély során "egy ismert táncművész" a liszt rapszódia dalla
mára egy pantomin játékban egy szabadságharcos halálát elevenítette 
meg. Págerné szerint a táncos Pintér volt, a Teátro Color, magyar- 
származású, a követséggel eddig kapcsolatot tartó szinésze. Págerné 
tudomása szerint Pintér kifejezetten kérte a Délamerikai Magyarság 

Z4 szerkesztőségétől, hogy nevét a lapban ne Írják ki. /Más "kitűnő"
magyar táncost пего ismerünk jelenleg Buenos Airesben. Págerné e te
kintetben minden bizonnyal jel informált lehet, mivel őmaga is gyak-

Oi'-ozáges Y\x-ггйзzf4*>xq.. (Ы)
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ran feljár a szerkesztőségbe, hogy ott férje leveleit felolvassa, 
másrészt pedig mert rajtuk keresztül küld férjének lemezeket stb./

e./ December 12-ről 13-ra virradó éjszaka ismeretlen tettesek 
ellenforradalmi plaká-tokat ragasztottak a követség falára és föld
szinti ablakára. Ugyanakkor a falakat is összefirkálták. /Egy pla
kátot mellékelek. Ezekkel a plakátokkal teleragasztották a várost 
a kiállítás idején./
Az eset arra mutat, hogy a "veszélyes" idő elmúltával a rendőrség 
meglazította az őrséget. Az esetet alkalomadtán szóvá fogom tenni 
a Külügyminisztériumban és kérni fogom, biztosítsák, hegy a követ
ség előtt a nap minden órájában legyen őrszem.

Ad III./ Az argentin hatóságok esen időszakban hivatalos vonalon el 
zékenyen, udvariassan, viselkedtek a követség irányában.

/Amint táviratilag már ismeretettem, november 4-én behivták Császár 
/ / eivtársat a Külügyminisztériumba és az október 23-i események felől 

v érdeklődte^- tekintettel arra - mondották- hogy budapesti követs--- 
/ a gük valami tiltakozásfélét kapott a mi Külügyminisztériumunktól.

Csá.szár elvtárs elmondotta, hogy mi történt. Érdeklődte^ hogy mi
ért nem közöltük velük a történteket, mire Császár elvtárs azt fe
lelte, hogy biztosak voltunk abban, uogy ezt az argentin rendőrség 
megteszi.
kényelmetlen helyzetben voltunk, mert nem tudtuk pontosan, hogy 
milyen lépést tett a Külügyminisztérium Budapesten. Ettől függet- 
lenül azonban ténylegesen nem is akartunk nagy dolgot csinálni az 
ügyből, mivel lényegében nem történt semmi és a rendőrség külön 
térésünk nélkül ebben az időben megerősítette az őrséget a követség 
körül.

Ad IV./ November 19-én a kerületi rendorkepitányság nyomozó tiszt
je felkereste Császár elvtársat és 6 is az október 23-án történtek 
iránt érdeklődött. Közölte, hogy tudomása szerint a Prefektura va
lamilyen szervtől - ő azt gondolta, hegy a követségtől - átiratot 
kapott ez ügyben és ezért jött felvilágositást kérni tőlünk.
Császár elvtárs elmondotta, neki ugyanazt amit- már a külügyminisz
tériumban elmondott, A nyomozó kérte, hogy vegyük fel jegyzőkönyvet , 
Kijelentette, hogy nem szükséges Császár elvtársnak lediktálni a 
jegyzőkönyvet, hanem megteheti ezt a-követség bármelyik funkcioná
riusa is. Biztosította arról is, hogy számunkra ennek semmi követ
kezménye nem lesz.
A jegyzőkönyvet annak idején légipostán megküldtük. A nyomozó 
igézetet tett arra vonatkozóan-, hogy amennyiben lehet az ügyet ki
vizsgálják és a kivizsgálás eredményéről tájékoztatni fogják Csá
szár elvtársat. Tekintettel arra, hegy eddig semmi értesítést nem 
adtak úgy gondolom, hogy csak egy "udvariassági" intézkedésről volt 
szó az argentin hatóságok részéről és ők végeredményben lezártnak 
tekintik az ügyet. Az én véleményem is az, hogy nem érdemes boly
gatni tovább az ügyet.
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Kerecsendi Kiss Márton levele P. Tóth Veremund O.S.B-nek (Säo Paulo), 1964.5.30

Kedves Atyám! Kedves Barátom!

Mélységes döbbenettel olvastam a Hetedhétországról írott tanulmányodat. Nagy-nagy ajándék 
nekem: meg sem érdemiem. Én még annyira közel vagyok a mesejáték világához, hogy ekkora távlatból 
visszanézve Bálint és Boglárka történetére, szédülés fog el. Még ott bujdosom az alakokban, a legény 
keserű lázadásában és a Falábú Katona vigaszában s akkor jön a Méró'Toll és törvényszerűségeket emel 
ki, melyekről én nem is tudtam.

Köszönöm, hogy ilyen odaadó figyelemre méltattad a darabomat. Ami a jövőjét illeti, bízzuk a 
sorsra, kibírja-e az idő próbáját. Azt viszont nagyon jól esett olvasni, hogy Benned, a kiváló 
esztétikusban és jó magyarban ilyen árnyalt visszhangot vert. Magányra Ítélt emigráns tollforgató 
számára nincs nagyobb öröm ennél. Mert Te, Atyám, azt is észrevetted a Hetedhétországban, amiről azt 
hittem, csak én tudok s amit majd csak későbbi, boldogabb korok magyarjai vesznek észre, ha jő 
magyarra boldogabb kor. Nekem nincs honvágyam, mert otthon élek, minden lélegzetemmel, nem a mai 
és nem a tegnapi Magyarországon, hanem az idők feletti hazában, mely lényem, ismeretlen ősök és 
ismeretlen utódok földje, Krúdy-álom. Ennek egyik villanása a Hetedhétország és sok más cafrangos terv, 
papírvázlat, kidolgozatlan, félbemaradt torzó, fiókokban és a lélekben megrekedt énekek, melyekre a napi 
robotban nem marad erő és igény. írásod nyomán megint elővettem egy ilyen tervet, ha meg tudom írni, 
Neked köszönhetem. Nincs műfaja, afféle Magyarországról való ének, versek, álmok, lobbanások, egy 
fűzből áradó füst és sóhaj, mely néha gyermeki líra, másutt ünnepi rapszódia, aztán szelíd rezignáció és 
jajszó, jajszó. A címe is az: Ahogy kifért a torkomon, ahogy a torkomon kifért.

Nagyon hálás vagyok irántad s mindazok iránt, akik elfogadták a Hetedhétországot. Nincsenek 
sokan, de jut belőlük a fél földtekére, ismeretlenek, mégis egészen közelvalók. Magyarországon is 
rendkívüli hatást tettek a példányok, híre jött, hogy egy-egy példányra összejártak esténként felolvasásra, 
fiatal, új költők írtak áhitatosan szép sorokat. Az emigráció azonban, - a kivételes lelkeket nem számítva 
- nem nyúlt ki utána. Ha két olvasót számítok egy lapra, a Magyar Életnek 15 ezer olvasója van, - rájuk 
alapoztam a könnyelmű és bőkezű kiadást s ők, akikkel évek óta hetenként találkozom, nem vették észre 
a könyvet. Viszont szanaszét az emigrációban és otthon is, ismeretlenekből kis körök alakultak, 
Washingtonban szerzetestanárok, a New York-i "magyar övezet" mellékén irodalmi szépségre szomjas 
asszonyok, egy kis házi irodalmi kör Los Angelesben és sok-sok távoli helyen. Ők mentették meg a 
vállalkozást az üzleti bukástól és kéretlenül lettek apostolai a könyvnek.

Azért írom ezt meg - nem dicsekedni akarok - hogy lásd, nem érdemtelenre pazaroltad tolladat, 
lelked fényét. Ahol előadáson megfordultam s vagy egyedül, vagy néhány alkalmi szereplővel irodalmi 
színpadot rögtönöztem, olyan hangulat kerekedett, mint a nagy színházi előadások varázslatos, kénköves, 
majd a harmatragyogású megnyugvásu színházi élmény [?] alkalmával. Volt hely, ahol az előadás 
"jubileumán", egy hónappal a játék után újra összejöttek valahányan, hogy "megbeszéljék" amit 
hallottak. Az élmény talán nekem volt nagyobb: ha a lélek felmelegzik, olyan mint a viasz, írni lehet rá. 
Sajnos, Hozzátok nem juthatok el; ha nem volnék ily szegény, bizony átrepülnék! De íme, máris ott 
vagyok, ha nem is vezetlek végig Titeket hangommal és a szallagra vett Kodály-muzsikával az egyes 
jeleneteken, akadt Közvetítő, a szép szó Pásztora, vizeken tündöklő smaragdszigetek, erdők csendjének 
Figyelője, Te, Veremund atyám!

Kérlek, szíveskedj küldetni a kiadóhivatallal néhány kivágatot szép írásodból, mert vannak, akik 
a visszhang gyönyörűségében is részesedni akarnak. Én is ide mellékelek Neked egyet, kanadait. írója 
talán az egyetlen irodalmár e tájon, aki tud magyarul, hazánkban is járt, Teleki Pál barátságára ma is 
büszke, sok-sok magyar verset - Aranytól Kosztolányiig - ültetett át angolra s már 30 évvel ezelőtt is 
kiadott Winnipegen egy magyar antológiát. Nagyrészt összefoglalójának köszönhetem, hogy sok 
amerikai és kanadai könyvtár, egyetemek és intézmények megvásárolták a Hetedhétországot. Ha az 
emigráns tömegek nem is, akadnak még, akik támogatják a magyar betűt.

Kérlek, tarts meg szeretetedben s ha évekig nem is írok, tudd, hogy nagyon szeretlek Téged, 
azóta, mióta Olivosból - mikor kivont pallossal látogattál - alázattal meghódítottam szívedet.

Üdvözlöm mind az ismerős Atyákat s külön Emil perjel atyát, akinek hozzám való kedvességét 
Buenos Aires óta nem tűm elfelejteni.

Jókívánságaimat küldve

szeretettel ölellek: 
Kerecsendi Kiss Marci
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KERECSENDI KISS MÁRTON / VERS VÁLOGATÁS

[A válogatás elsőfokú szándéka az író életpályájának megvilágítása, nem az esztétikai analízis.]

MAGYARORSZÁG

Révedező

Völgyben fekszem. 
Szálldosnak fölöttem 
hazatérő' madarak s dalok, 
míg a dombon egy árva fenyőfa 
felnyársalja a kövér Napot.

Mint játékos kölyök-kutya, lágyan 
harapdál az álom a füvön, 
vigyáz reám százezernyi élet,
S elosztódom apró szívükön.

Puha kendőt terít a csendesség. 
Füvek vágyát emeli a szél 
a réteken. Dongója a nyárnak 
már csak bennem zümmög és beszél.

Megébredek.
Hunyorgok az égre. 
Találgatom, ki ballag ott? 
Ősz fejjel a Mennyei Tanító 
skéreckednek 
a kis csillagok.Rózsaszínű pénzt tesz a szememre 

hamvas ujjával a szürkület, 
nem látom a felhőket, csak sejtem 
lomha, gomolygó ezüstjüket.

1942. Magyar Csillag. 
(v.ö. Ró'zseparázs 17.1.)

OLASZORSZÁG

A Bogliasco-i híd

És ha rajta néha átmegyek, 
lábam tétovázva lépeget, 
simogatom, hol mohája nőtt; 
ne bolygassam léptét, lábnyomát, 
ki előttem ment a hídon át 
jónéhány-száz évvel ezelőtt.

Bogliascon a tengernél lakom, 
cédrusokra nyílik ablakom.
Ők őrzik lent az öreg hidat.
Lent a mélyben kis patak rohan, 
csörtet a tengerhez boldogan, 
mint Isten felé az áhitat.

Fájdalomban áztatott szemem 
Bogliasco kis hídján megpihen, 
simogatja karcsú vonalát. 
Mintha sóhaj tartaná szelíd, 
tenger-szürke mohos íveit 
a pálmával szegett parton át.

Sziklán ülve is őket lesem: 
hátha útjok újra itt megyen.

S hátha egyszer erre téved Ő... 
Ahogy hajnalonta áhitom, 
átlibeg az opálos hídon: 
szenvedő sorsán a Szenvedő.

Nézem nappal, nézem éjszaka. 
Oly sejtelmes, mint a sors maga, 
lengő, mint a bujdosó remény. 
Vészek és népkonyhák szégyene 
űzött, hogy találkozzam vele: 
Bibliát szorongató szegény.

[Itália, 1947.
Rőzseparázs 73.1. 
v.ö. Diárium 1953 1.-4.]
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ARGENTÍNA

Aratnak Magyarországon
Az örömet megkeserítő 
ez a téli argentin idő. —
De az Isten mégiscsak szeret 
hozom a péktől a kenyeret. 
Csücske a papírból kitekint 
s azt súgja, hogy aratnak megint. 
Mezeinken a kalász zizeg.
A meleg kenyér ezt üzeni meg.

Buenos Aires-i pályaudvar
(Köröndi Andrásnak)

Jegyezgetek, míg indul a vonat 
s visz engem, meg a bánatomat.

Nem fontos, a vándor mire gondol, 
míg vonatja kifut a peronról.
Épp hull a nap. Opálos arca reszket, 
Tüzébe a sínek belevesznek.

Az argentin cipó engemet 
így hazámhoz s anyámhoz vezet. 
Kaszasuhanás kísér tova, 
nótaszó és fénylő gabona.
Lám, a vérrel locsolt földeken 
a jó kenyér mégis megterem!
S bár a csőszök őrzik a szemet, 
Kevéskét a nép is csipeget.

Most borul a pályaudvar lángba 
s ég a város, - utánunk kap a lángja. 
Jobbról, balról gördül két szerelvény: 
sípol, csattog, zúg a maga nyelvén.
S mint árva boijak idegen mezőben, 
bőgnek a hajók a kikötőben.

Száguldunk már, kocsik vasa csattog 
s a kerekek jajgatnak alattok.
Honnan?... Hová sietünk? - merengnék, 
de űz az alkony s fojtogat az emlék.

Ballagok s a szívem már tele, 
benne zsong a kenyér melege. 
Tapintom s megroskadok belé, 
vívén szent testét hazafelé.
S míg héján kezem melengetem, 
átszállók Hozzá a tengeren...

Város lángol, ország ég mögöttem. 
Rémület szól kőben, fában, rögben. 
Az emlék már nem simogat: rugdal! 
Távolból zokog a pályaudvar...Ósz haját az emlék lengeti. 

Jut-e majd egy kis cipó neki?
Amíg minden csontom nem lesz röggé, 
menekülök én már mindörökké.Rőzseparázs 29.1.

v. ö. Délamerikai Magyar Hírlap Évkönyve 
1957 Rőzseparázs 34.1.

Nyár, hazai nyár 
Hová lettél, nyaram, te drága, 
te régi... Hol vagy? Ints nekem. 
Ölednek langyos, lágy porában 
be régen fürdött énekem.
Idézlek itt, a köd-takarta 
partokon, hol nincs nyár, se tél. 
Virágaidatszéjjelmarta 
a szenvedés s a szenvedély.
A La Platánál mendegélek, 
Nézem a bús halászokat.
Itt siratom arany jelvényed, 
bólintó, dús kalászodat.

Argentin mozaik
Még ragyog az argentin ég, 
mint a fátyolba göngyölt ezüst.
A parázs hamuba rejti el színét 
s a piruló húst meg-megszimatolja 
a lenge füst.
Aztán lehull a Nap, az aranybárány, 
s a méla Pampa reszketeg határán 
szétfolyik a vére,
s valahol leborul az éj egy gaucsó szemére.

Rőzseparázs 28.1.

Rőzseparázs 35.1.
v.ö. Diárium 1953.1-4, 23.1.
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Egy újság nevében 
Amit írok, olvassák Pesten, 
Kassán, Szeged s a Bakonyban. 
Erdélynek harcos bujdosója 
megosztozik a bánatomban. 
Hitemből egy-egy morzsa hullik, 
mit üldözöttek rejtegeüiek 
balzsamul a feltámadásra, 
vagy méltó utolsó kenetnek.
Zárt ajtók mögött az éjben 
a nép suttogja, mit üzentem. 
Kézről kézre adnak a Pártban 
és zsebredugnak az üzemben.
Ott vagyok, hol biztatás kell, 
visz a remény a börtön árnyán, 
ezer detektív őrizhetné,

a kaput mégis megtalálnám. 
Csókkal várnak a lágerekben, 
sok kis betű a könnyben ázik, 
röpít a kín, a csók, az éhség, 
elvisz a fájdalom hazáig. 
Vígasztalok kis városokban 
s minden zugában bús faluknak, 
ahol legalább könnyebbül ten, 
Őszintén, árván sírni tudnak.
Az elnyomottak láncolatja, 
az új szabadság hord titokban, 
Argentínában sajgó szívem 
a Hargitáról visszadobban.

{Magyarok Útja, 1949. júl. 21.)

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Szabadságom ékes börtönében
A világot kaptam új hazámul, 
Szabadságom lett a börtönöm.
Csak a fájdalom szegődött mellém, 
s egyre súgja, hogy magyar vagyok. 
Boldog népek közt kószálok árván.
Étkük, csókjuk, nyelvük ismerős.
Mi fáj? Mért fáj? Minek magyaráznám?... 
Hajlékukban testvérként fogadnak 
s nem sejthetik: mint a Héttoronyban 
Török Bálint - fogoly lettem itt. 
Tengerek és földrészek teréből 
életemre odú zsugorult,
Szorongat a szűkös végtelenség, 
mintha égitestek forgalmában 
magyarként egyedül fuldokolnék. 
Gyermek után családba sompolygó 
idegen ebnek jobb dolga van, 
mert ő csak a csirkecsontra vágyik 
s nyugodt vackán honját megleli.
Mit tegyek én, akinek nyugalmat 
a föld ád, hol napja rásütött.
Kínálgat a világ mámorával.
Tudást, szerelmet és mérgeket nyújt. 
Szépsége bennem zokogni tud csak 
s minden fénye új sebet szakít.
Mit keressek itt, zengő ölében, 
szabadságom ékes börtönében?

Ró'zseparázs 25.1.
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Délután
Turkálok a lom között és rendezgetek, 
esztendők forgácsait, drága szemetet.
Cédulák és füzetek, megfakult lapok. 
Fütyörészek, porolok és rakosgatok.
Napok üres tarsolya lóg a nyakamon. 
Emlékeim szemezem és porolgatom.
Időmet így töltöm el, lassan, verstelen, 
henyélek és mocorgok, nem is restellem. 
Elmosódott dallamok szállanak felém, 
minden soruk én vagyok, minden sor enyém. 
Mikor írtam? Nem tudom. Pár esztendeje. 
Némelyikből nem lett vers, nem lett semmi se. 
Jönnek sorra elmaradt, sánta vándorok, 
kósza versek, könnyük is, nyáluk is csorog. 
Nehéz idők versei, mikor még sötét 
felhők verték az évek szép szemöldökét.

Könyörgés a szóért 
(Nyisztor Zol tánnak)

Uram, mindent elvettél már tőlem. 
Nem panaszlom. Nem kérdem: miért? 
Világ bús vándora lett belőlem, 
nem vádollak én semmiért.

Elvetted hazámat, hol születtem.
A föld alatt is sírdogál anyám. 
Fájdalom fészkel a két szememben, 
s rémület száll rám a szél szaván.

Ha már mindent elkívántál tőlem: 
hazám, népem, csendem, örömöm, 
vess rám egy pillantást elmenőben,

mint koldusodra a küszöbön, 
s az éneket ne tépd ki belőlem.
Ezt hagyd meg csak. A Szót... Köszönöm.

Rakosgatok. Messzire szállnak vágyaim, 
heverészek szép nyarak szénaágyain. 
Gyűlölöm e lapokat, e sok kusza sort. 
Jónéhánya az idő ostorába font.
Élhetnék most boldogan, nem torzul, sután, 
éjjel aludnék s csak egy kicsit délután. 
Gyönyörködnék földemen, állatjaimon, 
neuraszténia nem lenne a kínom.

Rőzseparázs 88.1.

О my God
"O my God!"
dünnyögöm magamban
hozzád sóhajtván Istenem,
remélve,
angolul is értesz
és megbocsájtod énnekem,
hogy anyám nyelvébe
idegen szót sodor bele a megszokás,
ez a kis hétköznapi,
szürke,
bágyadt önfeláldozás.
"O my God!"- 
száll hozzád a sóhaj, 
szél vitte lepke 
lett szavam, 
magyar kél ki 
gubójából 
s angollá nőtt 
kis szárnya van.
Tudom, hogy eltalál 
Tehazzád 
s bár hímpora 
a szélbe száll, 
megengeded, 
hogy kiskertedben 
megvendégelje 
egy virág.
О my God!

Átkozott papírhalom! Áruló jelek! 
Szórjalak a szélbe szét? Eltüzeljelek? 
Hagyjatok, ne marjatok, hemzsegő igék, 
lázas eszmék, fortyogó, gőzös semmiség! 
Szavak, eszmék, papírok, irgalmazzatok, 
ne tátogjon már felém vádló ajkatok.

Magam vagyok már nagyon, csak tiértetek 
éltem, versek, cédulák. Most kíméljetek. 
Kerestem a mondhatót. Tudjátok okát, 
vádlott arculatú, vén papír-unokák?

Jártam, reméltem: a vágy mond még valamit, 
engem és a világot megcsal, vagy tanít. 
Tisztást kerestem. Utat. Nagy rendet, ami 
segít a mindenségről szépet vallani.
Látjátok, nem sikerült. Szörnyű szövevény 
sűrű bozótja nőtt ki, hevert elibém.
Versek, rongyolt papírok, be megcsaltatok! 
Mellem veri, tépdesi poros szárnyatok. 
Elromlott kezemben, ami elromolható, 
tétlenül heverek, mint szirten a hajó,
Kevés verset írok már, csak duruzsolok... 
Égre nézve, mint a szép, néma boldogok.

Rőzseparázs 119.1

О my God...

Rőzseparázs 187.1.
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Keserű szívvel
Három évtizede élek hazámtól távol.
Mindenki tudja, kiknek a jóvoltából.
Nem sorolom fel azt sem, miért jöttem, 
így adta a sors, amikor beborult fölöttem.
Nem egyedül vágtam neki az úrnak, 
mikor Európa országai lángba borultak.
Én is sodródtam, otthagyva minden álmom.
Rohantam: a részleteket kár is eldarálnom.
Kelet és Nyugat bölcsei így döntötték el sorsom.
Eladtak minket. Volt már így; a gonosz idők átkait hordom.

Rettenetes, ami velünk történt: futni pucéran, félve. 
Őseink is így merültek sokszor, erdők, nádasok vizébe, 
kapaszkodva a gyökerekben s nádszálon lélegezve.
Mi a lágerek szennyén éltünk, megalázva és sebezve, 
míg végre emberi sorsra találtak a menekültek, 
s város-lakóként befogadó társadalmakba kerültek.

Csak szépet, jót tudunk a nehéz esztendőkről, 
munkásokról, katonákról, diplomásokról, papokról, szülőkről. 
Később nemcsak jogot: kenyeret, nyugalmat is szereztek.

Megbecsülés is jutott az egykori szerencsétleneknek.
S az évek teltek, templomok, egyházak, egyletek tövében; 
vidáman éltek házaikban, boldog megelégedésben.

Becsülték egymást. Gyarapodtak. Magyarok maradtak: 
felemelte őket a szorgalom s a tény, hogy jó úton haladnak. 
Magyar iskola, cserkészet, újság, templom, sok-sok egylet... 
Életük dúsan felvirágzott, a magyarság összesereglett.

Aztán valami történt. Talán a jómód tette...
Hivatását az új hazában az emigráns - lassan elfeledte. 
Félelmetes és fájó őszintén szólni erről.
Talán a költő szólhat, hiszen ő tudott mindenről.
Cenzúra nincs és nem lesz; nem veszélyes a séta:
Mondjon el mindent őszintén s röviden a tollforgató poéta. 
Kissé haragos, önző, de hinni lehet szavának, 
az ő ügye ez, hallgassuk, mit mond a "lírai" bánat:

Szóltam Hozzátok, de nem hallgattatok. 
írtam Nektek hiába... Nem olvastatok. 
Daloltam Néktek szívből s Ti elfordultatok.

Ébresztettem Bennetek a szent hazai lángot, 
a síron égő gyertyafényt... S Ti eltapostátok. 
Hívtalak honi szókkal és régi szent igékkel.
De Ti csak mentetek tovább az ingatlan-vigéccel.

Tudom, leköt Titeket az új világ, a siker és a pénz. 
El kell hát temetni a múltat, mert kísért...
Pedig szívetek gazdag, de kedvetek apad már.
A régi zamatot s kincseket széthordta már a kalmár.

Nem csatatereken pusztulnak a magyarok itt el; 
az üzlet és a közöny emészti őket idegen elveikkel.
S hervadni kezd a lélek, mely ezer éven át
küzdött vésszel, viharral, de nem adta meg magát. (Rőzsepardzs 124.1.)
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Hárman
(Rozanich Istvánnak)

így ballagunk: 
egyben, hárman, 
cuppogva az 
őszi sárban.

Három ember 
lakik bennem. 
Három helyett 
kell szenvednem.

A második, 
ki most vagyok. 
Ha fáj a szó, 
dúdolgatok.

Az egyik, ki 
régen voltam, 
amikor még 
mosolyogtam.

A harmadik 
jár előttem. 
Árnyékának 
elszegődtem.

S hárman poriunk 
egy halomba, 
ha robban az 
atombomba.

Rőzseparázs 20.1.

Félelem
Alig pirkadt,
máris alkonyul,
sorsomra
az este
ráborul,
életem
hazátlan
töltöm el
s a végtelen bánat
átölel.

Vigasz
Elvetted tőlem, Istenem 
a hazát és házat.
Két anyát kellett vesztenem: 
az országot 
s anyámat.
Kísér a kettős árvaság 
s követ nyomon halálig, 
míg életem, e száraz ág 
elég és porrá válik.
Hamuvá lesz
és szerteszáll, a szélsöpörte 
pernye...
De irgalmad majd rám talál 
s a két anyám 
szerelme.

Rőzseparázs 211.1.

F árad tan
Az ember lassan 
így marad, 
egymagára 
az éjben.
Öröme, kedve 
elapad 
s töpreng 
a semmiségen. 
Eloltja lámpáját 
s nehéz
fejét párnára hajtja. 
Imát se mond, 
csak úgy, gyalog 
megy Istenhez 
a gondolatja.

Rőzseparázs 46.1.

Kortárs 
Fáy Ferencnek.

Nem méri ő a szót karáttal. 
Kitépi gyökerestől.
Szabadon, minta madárdal 
úgy szól a szava ettől.
Szeretem, mert bolondul merész, 
könyökig nyúl a vérbe.
Nem virágok közt legelész: 
Felhőkben gázol a térde.

Rőzseparázs 30.1
Rőzseparázs 87.1.
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Ébredő
Lágy szoknyaként 
libben a hajnal. 
Nem győzi a világ 
szájt tátani: 
kivillannak 
a korareggel 
tej fehér lábas zárai!

Szavak vívása 
(Török Sándornak)

Mint szűk cipő, szorít a szó már, 
Szomjúság, vágy az ige.

Belül röpköd s lesem egyre, 
nyelvemre ágyazik-e?

Rőzseparázs 19.1.
Mezítláb jön és langyosan 
szívemre lép az emlék.
Ha volna szó, ha nyílna szó, 
mindent előterelnék.
S már mondanám. A vágy egész 
nap szól, a száj tagad: 
maradjál nyugton, csendesen, 
nem éled tűi magad.

Téged tudlak
Vad vízéből csóknak, ölelésnek 
szűrtelek ki: ne szállj és apadj, 
ne áradj szét, maradj meg kevésnek, 
de légy s ízeidből újra adj.

Köszönném, ha megköszönni hagynád: 
ezüstös csendet szórtál belém, 
napfényes fák zümmögő nyugalmát, 
szavak piciny kulcsát kaptam én

A vándorévek lim-lomát 
hozza a szél. Szállongó 
porban lebeg szerelmem is... 
hangja, mint a dongó.

tőled s a kéj kávébarna csokrát. 
Boldog kisdiákként gondolok rád, 
aki egy verset jól megtanult,

Dőlök a tolira. Hasztalan. 
Suttogva szól a titok: 
szavaim, gyűrött szavaim, 
kicsik már szárnyaitok!s azt kérdezték mindig... Én is ekkép 

csak téged tudlak s e drága leckét 
kérdezi a vén tanár, a múlt. Rőzseparázs 134.1.

Rőzseparázs 55.1.

Amíg a kő repül
Mindig útra készen áll az ember. 
Vízbe hulló kőnek sorsa ez.
Száll és csobban, gyűrűt vet a felszín 
s a mély s a csend örök társa lesz.

Amíg a Kő repül... Ennyi sorsunk. 
Szép, ha látvány. Iszonyú, ha sors. 
Emelkedni boldog csillanással 
s visszatérni, ha pályánk meghajolt.

Hullani a fényben tehetetlen: 
ennyi volt!... És a felcsillanó 
pillanat még odasúgja halkan: 
lázadj! Az is embernek való.

Tán jó lenne a tetőn megállni, 
de hiába maraszt az öröm, 
erős a mély, elfogy a magasság.

Nem keveslem. Szép volt. Köszönöm.

Rőzseparázs 189.1.
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