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A MIKES KELEMEN PROGRAM. 

 

A magyar kormány összegyűjti, hazaszállítja és feldolgozza a diaszpórában található 

magyar hagyatékokat, hogy méltó jövőt biztosítson szellemi kincseinknek.  A program 

célja könyvek, újságok, aprónyomtatványok (plakátok, programfüzetek, meghívók, stb.), 

kéziratok, fotók, kép- és hangrögzítések összegyűjtése és elérhetővé tétele az utókor 

számára.  Az Országos Széchényi Könyvtár szakmai szempontok alapján fog a 

dokumentumoknak befogadó intézményt keresni, nem biztosítja egy-egy dokumentum 

előre meghatározott célba jutását.   

 

A fotók, kép- és hangrögzítések esetében kérik jelezni kik, hol, mikor és milyen alkalom 

kapcsán szerepelnek rajtuk, mert csak akkor lesznek értékes történeti források, ha minél 

több az információ a keletkezés körülményeiről.  Az adományokat dobozba csomagolva 

kérik az adományozó nevének és elérhetőségének (lakhely, E-mail) megjelölésével, hogy 

a feldolgozáshoz szükséges esetleges további adatokért fel tudják azt keresni.  Különösen 

fontos ez a kéziratokat tartalmazó dobozok esetén.  Ajánlatos leltárt készíteni, melynek 

másolatát a dobozba lehet helyezni.   

 

A Kossuth Klub az elmúlt 20 évben többször segített értékes hagyatékok 

hazaszállításában.  A Millennium évében, pl. a washingtoni magyar nagykövetség 

közreműködésével, diplomáciai futárral, egy tagtársunk 22 kötetes Révai Nagylexikonát 

juttattuk el Erdélybe, a Sapientia Egyetem könyvtárába.  Később egy történelmi nevű 

család sarja, tagtársunk, ősei díszkardját küldte a sárospataki kollégiumba, szintén a 

nagykövetség révén.  Egy Sarasotában elhunyt magyar zeneszerző hagyatékából a 

Kossuth Klubra testált életmű, 3 doboz kéziratos kotta hazaszállításában segítettünk, 

értékelésre elküldtük az Országos Széchényi Könyvtár zenemű osztályára. 

 

Nem régen egy irodalomtörténeti szempontból rendkívülien érdekes, Petőfi Sándornak 

tulajdonított, 1845-ben kelt kéziratra hívták fel a figyelmünket, aminek eredetiségéről az 

Országos Széchényi Könyvtár munkatársai tudnak megbizonyosodni, az eredeti levél 

tüzetes megvizsgálása után.  Az adományozók elismerésben részesülnek.  

 

A Mikes Kelemen Program fő célja az, hogy ne vesszen el a diaszpóra, a nagyvilágban 

szétszóródott magyarok tárgyi öröksége.  Ez a cél mindannyiunk számára fontos, hiszen 

nem tudjuk mi lesz a sorsa személyes, családi és esetleg kultúrtörténeti szempontból 

fontosnak tartott tulajdonainkkal.  Kérjük olvasóinkat, értesítsék a Kossuth Klub 

szerkesztőségét (P. O. Box 19774, Sarasota, FL 34276, vagy E-mailen evak35@verizon.net) 

ha szeretnének hozzájárulni a Mikes Kelemen programhoz tárgyi adományaikkal.    

Remélhetőleg így lehetővé tesszük az utókor értékelését Magyarországon azoknak, akik 

kényszerítő körülmények között hagyták el hazájukat a 20.-ik század viharai folyamán, 

de lélekben és érzésükben továbbra is magyarok maradtak.     
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